Algemene voorwaarden Rouw Rondom Geboorte
Inschrijving







Deze algemene inschrijf- en annuleringsvoorwaarden gelden voor de individuele programma’s,
retraites, workshops, geboortecursussen, opleidingen, trainingen en masterclasses van
Rouw Rondom Geboorte. Inschrijving vindt plaats per mail, via PE online verloskundigen of via
het inschrijfsysteem op de website.
Inschrijving is persoonsgebonden.
Inschrijving is uitsluitend mogelijk voor de gehele training, opleiding of masterclass.
Plaatsing gebeurt op volgorde van ontvangst van de inschrijving en betaling. Pas na ontvangst van
je betaling ben je officieel aangemeld.
Middels je inschrijving verklaar je je akkoord met de inschrijfvoorwaarden.

Bevestiging, betaling en facturering
Na ontvangst van je inschrijving ontvang je een factuur per mail. Als deze factuur is voldaan bent je
definitief ingeschreven. Mocht je onverwachts niet kunnen deelnemen, dan kan je altijd in overleg zelf
voor vervanging zorgen. Je dient dan wel zelf voor de verrekening te zorgen.
Annulering en restitutie van trainingen en masterclasses.
Na inschrijving ben je gedurende 14 dagen gerechtigd je inschrijving kosteloos te herroepen. Dit dient
door middel van schriftelijke annulering plaats te vinden. Wanneer de training of masterclass binnen
14 dagen na inschrijving begint, vervalt dit recht.
Bij annulering van je inschrijving voor een training of masterclass tot drie weken voor aanvang van
de training/workshop, wordt er € 30,- aan administratie-, en reserveringskosten in rekening gebracht.
Je ontvangt je betaling onder aftrek van deze kosten van ons terug.
Annuleer je binnen drie weken voor aanvang van de training of workshop, dan brengen wij de helft
van het totale factuurbedrag in rekening en ontvang je de andere helft van ons terug.
Annuleer je binnen 1 week voor aanvang van de training of workshop, dan ben je het volledige bedrag
verschuldigd. Tenzij je zelf zorgdraagt voor vervanging
Uitsluitend schriftelijk annuleren is mogelijk. Telefonische annuleringen worden nadrukkelijk niet als
geldige annuleringen gezien.
Wanneer de training of masterclass door dringende en onvoorziene omstandigheden niet door kan
gaan, wordt het volledige door jou betaalde bedrag binnen 2 weken gerestitueerd.
Bij ziekte of plotselinge verhindering van de trainer(s) of workshopleider(s) behouden wij het recht voor
andere gekwalificeerde trainer(s) in te zetten.
Annulering en restitutie van de opleiding specialist miskraambegeleiding.
Na inschrijving ben je gedurende 14 dagen gerechtigd je inschrijving kosteloos te herroepen. Dit dient
door middel van schriftelijke annulering plaats te vinden. Wanneer de opleiding binnen 14 dagen na
inschrijving begint, stem je ermee in dat je afziet van de bedenktijd.
De opleiding bestaat uit een groepsgedeelte en persoonlijke gesprekken. De gesprekken zijn een
belangrijk onderdeel van de opleiding. Het eerste gesprek vind daarom tenminste 4 weken voor de
aanvang van de eerste opleidingsdag plaats. De datum van het eerste afgesproken gesprek geldt als
aanvangsdatum van de opleiding.
Aanmelding binnen 4 weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag is, indien er plaats is,
mogelijk. Voor het eerste gesprek dient het volledige inschrijfgeld voldaan te zijn. Zo spoedig mogelijk
na aanmelding wordt een afspraak gepland voor het eerste gesprek.
Betaling in termijnen van de opleiding miskraambegeleiding is in overleg mogelijk. Afspraken worden
schriftelijk bevestigd.

Bij annulering van je inschrijving tot 8 weken voor aanvang van de opleiding, wordt er € 50,- aan
administratie-, reserveringskosten in rekening gebracht. Je ontvangt je betaling onder aftrek van deze
kosten van ons terug.
Annuleer je binnen 7 tot 4 weken voor aanvang van de opleiding, dan brengen wij de helft van het
totale factuurbedrag in rekening en ontvang je de andere helft van ons terug.
Annuleer je binnen 4 weken voor aanvang of tijdens de opleiding, dan ben je het volledige bedrag
verschuldigd (tenzij iemand anders van de wachtlijst jouw plek kan innemen).
Wachtlijst
Bij over-intekening wordt er een wachtlijst gehanteerd op volgorde van de inschrijvingsdatum. Zodra er
een plaats vrijkomt, wordt steeds de eerstvolgende persoon van de wachtlijst benaderd. Dit geldt
zowel voor de trainingsdagen als voor de opleiding miskraambegeleiding.
Bewijs van deelname
Aan deelnemers van trainingen en opleidingen worden, indien men aan het volledige programma
heeft deelgenomen, accreditatiepunten bijgeschreven in het kwaliteitsregister of er wordt een bewijs
van deelname uitgereikt.
Copy-, beeld- en geluidsrecht
Het is de deelnemers niet toegestaan beeld- of geluidopnames te maken van opstellingen, theorie,
presentaties en andere trainingsactiviteiten.
Het copyright van het cursusmateriaal en het intellectuele eigendom van de activiteiten ligt bij Rouw
Rondom Geboorte.
Annulering van individuele gesprekken:
Een afspraak voor een individueel gesprek dient minimaal 48 uur voor aanvang van de afspraak te
worden afgezegd, of verplaatst. Als een afspraak niet op tijd wordt afgezegd, dan wordt de helft van
de sessie in rekening gebracht. We delen dan de kosten en het ongemak dat ontstaat. De tijd is
immers voor je gereserveerd, ook wanneer er sprake is van ziekte of het vergeten van de afspraak.
Annulering en restitutie van een geboortecursus, retraite of workshop:
Een individuele geboortecursus kan tot 48 uur van tevoren worden verplaatst. Als een afspraak
niet op tijd wordt afgezegd of verplaatst, dan wordt de helft van de cursus in rekening gebracht. We
delen dan de kosten en het ongemak dat ontstaat. De tijd is immers voor je gereserveerd, ook
wanneer er sprake is van ziekte of het vergeten van de afspraak.
Een retraite of workshop kan tot 1 week van tevoren worden afgezegd. Als niet op tijd wordt
afgezegd of verplaatsing niet mogelijk is, dan wordt retraite of workshop in rekening gebracht. De tijd
is immers voor je gereserveerd, ook wanneer er sprake is van ziekte of het vergeten van de afspraak.

Gezondheid van deelnemers
Deelnemers dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun inschrijving, gezondheid en eventuele behoefte
aan coaching, begeleiding of therapie. Rouw Rondom Geboorte is niet verantwoordelijk voor
eventueel geleden psychische schade door opleiding, masterclass en/of training.
Een deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de manier waarop hij/zij het geleerde in praktijk brengt.
Rouw rondom Geboorte is niet verantwoordelijk voor schade door het handelen van deelnemers en
oud deelnemers en kan derhalve niet op Rouw rondom Geboorte verhaald worden.
Het is deelnemers die in quarantaine verblijven wegens covid-19 of die covid-19 gerelateerde klachten
hebben niet toegestaan om bij de opleidingsdagen aanwezig te zijn. Indien de deelnemer daarom niet

kan meedoen wordt naar een passende oplossing gezocht en zal dit niet ten koste gaan van het
leerrendement van de opleiding.
Rouw Rondom Geboorte houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM en zal er alles aan doen om de
dan geldende richtlijnen na te leven. Dit kan met zich meebrengen dat er tijdens de opleidingsdagen
een mondkapje wordt gedragen. Als een, masterclass, trainings- of opleidingsdag niet door kan gaan
vanwege overheidsmaatregelen zal in overleg met de groep de dag verplaatst worden naar een
andere dag of bij ieders goedvinden een online aangepaste variant aangeboden worden. Het niet
door kunnen gaan vanwege covid 19 is daarom geen reden voor annulering en restitutie van het
inschrijvingsgeld.
Rouw Rondom Geboorte, december 2020

