
Algemene voorwaarden Meditrainer / cursus Slaaplessen voor 
oefentherapeuten Cesar en Mensendieck  

Artikel 1. Definities 
• Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking 
tot deelname aan een bij- en nascholing is gesloten. 
• Deelnemer: de natuurlijke persoon die aan de scholing deelneemt. 
• bij- en nascholing: cursus ter verdieping en verbreding van verschillende beroepscompetenties. 
• Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.  

Artikel 2. Toepasselijkheid 
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle algemene aanbiedingen, 
(rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Meditrainer, ongeacht of deze samenhangen 
met, dan wel volgen op reeds gedane algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten 
en dergelijke. 
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door Meditrainer uitdrukkelijk en 
schriftelijk te worden bevestigd. 
3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 impliceert aanvaarding van de 
toepasselijkheid van deze voorwaarden.  

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging bij- en nascholing 
1. Inschrijving voor de door Meditrainer te verzorgen bij- en nascholingen kan plaatsvinden door het 
invullen en inzenden per e-mail van het inschrijfformulier op de website, of dit inschrijfformulier per 
post te versturen. 
2. Meditrainer bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid 
vermeld steeds schriftelijk per omgaande (per post, e-mail of anderszins). Door verzending van deze 
bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende bij- en nascholing 
tot stand met inachtneming van 14 dagen wettelijke bedenktijd. 
3. De bevestiging van Meditrainer en de informatie op de website over de bij- en nascholing geeft de 
(inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.  

Artikel 4. Overeenkomst ter zake cursus op locatie elders in het land. 
1. Ter zake een bij- en nascholing op locatie in het land zal de groep oefentherapeuten een 
kostenbegroting aanvragen bij Meditrainer. 
2. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een bij- en nascholing op locatie in het land 
komt tot stand door integrale acceptatie van de gecalculeerde kosten. 
3. De inhoud van deze kostenbegroting geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende 
acceptatie van de kostenbegroting geldt als verwerping van de oorspronkelijke kostenbegroting en als 
een uitnodiging tot het doen van een nieuw kostenoverzicht. Meditrainer is niet verplicht tot het 
opstellen van een nieuwe kostenbegroting. 
.  

Artikel 5. Prijzen van bij- en nascholing 
1. Bij inschrijving via een inschrijfformulier of aanmelding per post gelden de prijzen, zoals deze zijn 
vermeld op de website en op www.accreditatie.nu, ongeacht of de oefentherapeut deze kent. 
2. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per email/ 
elektronisch post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn 
vermeld. 
3. In de prijs zijn de kosten voor het werkboek en leesboek Slaaplessen, lunch en ander uitgereikt 
cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld. Aan het huiswerk zijn kosten verbonden 
(boekaankoop en wetenschappelijke artikelen) dit staat vermeld op de huiswerkpagina op de website. 
4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. 
5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de 
geldende BTW-tarieven. 



Artikel 6. Prijzen van cursus op locatie elders in het land. 
1. De prijs die is vermeld in de kostenbegroting is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van 
die prijsopgave.. 
2. In de geoffreerde prijs zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen tenzij anders is vermeld. 
3. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. 
4. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de 
geldende BTW-tarieven.  

Artikel 7. Betaling 
1. Na inschrijving voor een bij- en nascholing zoals vermeld in artikel 3 of acceptatie van de 
kostenbegroting als bedoeld in artikel 4 wordt het betaalverzoek samen met de huiswerkopdrachten 
verstuurd drie (3) maanden voor aanvang van de eerste scholingsdag. De factuur dient te worden 
betaald uiterlijk 1 week na het betalingsverzoek. Betaling geschiedt via iDeal. 
2. Indien de cursist niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn heeft 
betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De 
opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de 
datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 5% per maand, berekend over het 
openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele. 
3. Indien de cursist niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening 
van de cursist. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals 
de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld 
op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.  

Artikel 8. Inhalen gemiste scholingsdag. 
Een bij- en nascholingsdag die door overmacht niet kan worden gevolgd kan bij uitzondering worden 
ingehaald. Dit kan enkel en alleen wanneer er in volgende scholingsdagen ruimte beschikbaar is voor 
een extra deelnemer. De oorspronkelijke scholingsdatum kan dan in overleg 
kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. 
Bij verplaatsing / inhalen van een gemiste scholingsdag is het volledige trainingsbedrag verschuldigd 
binnen de oorspronkelijk gestelde betalingstermijn. Bij het niet volledig volgen van de cursusdagen is 
er geen recht op terugbetaling van (een deel van) het cursusgeld. 

Artikel 9. Annulering deelname aan de bij- en nascholing. 
1. Annulering door de cursist van de overeenkomst ter zake een bij- en nascholingscursus is 
uitsluitend mogelijk bij schrijven tot uiterlijk veertien (14) weken voor de geplande eerste 
scholingsdag. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. 
2. Bij annulering tot tien (10) weken voor de eerste bij- en nascholingsdag wordt € 200,- van het 
cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering tot zes (6) weken voor de eerste bij- en 
nascholingsdag zal 100% van het verschuldigde cursusgeld in rekening worden gebracht. De cursist 
heeft dan geen recht meer op restitutie van het reeds betaalde bedrag. 
3. Annulering door de cursist van de bij- en nascholingscursus na aanvang van de cursus is niet 
mogelijk.  
4. De wettelijke bedenktermijn van 14 dagen is van toepassing. Terugbetalingen worden afgehandeld 
binnen 5 werkdagen.  

Artikel 10. Verhindering van de deelnemer 
Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de gehele bij- en nascholingscursus, is 
vervanging door een andere deelnemer mogelijk. De accreditatiepunten worden alleen toegekend bij 
100% aanwezigheid en voldoende beoordeeld huiswerk. Bij een gedeeltelijke verhindering geldt 
artikel 8.  

Artikel 11. Annulering door Meditrainer 
Meditrainer behoudt zich het recht voor de bij- en nascholing te annuleren in geval van ziekte, 
overlijden of overmacht. De deelnemers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. 
Meditrainer zal het door de cursist betaalde geld restitueren binnen 5 werkdagen. Indien mogelijk biedt 
Meditrainer de cursist een alternatief aan. Indien de cursist/deelnemer hiervan gebruik maakt wordt 
het geld niet gerestitueerd.  



Artikel 12. Aansprakelijkheid 
1. Meditrainer, Lanen Beheer BV (LB), en/of de persoon van Francis Lanen (FL) zijn niet aansprakelijk 
voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan de bij- en 
nascholingscursus van Meditrainer LB, FL of de annulering van de bij- en nascholingsovereenkomst 
door Meditrainer, LB, FL tenzij aan Meditrainer, LB, FL opzet of grove schuld kan worden verweten. 
2. Indien Meditrainer, LB, FL op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk zijn voor 
enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag/cursusgeld. 
3. Meditrainer, LB FL zijn niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband 
houdt met de praktijkvoering van de cursist. 
4. Indirecte schade wordt niet vergoed.  

Artikel 13. Intellectuele eigendom 
1. Het verstrekte trainings- of cursusmateriaal wordt eigendom van de cursist. De 
rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de het werkboek en het leesboek 
Slaaplessen van de bij- en nascholingscursus, worden door Meditrainer voorbehouden. 
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Meditrainer is de cursist niet 
gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte bij- en 
nascholingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen. 
Materialen op de besloten Facebookpagina en op de Kennisbank zijn vrij te gebruiken.  

Artikel 14. Vervanging docent of trainer 
Meditrainer is te allen tijde gerechtigd bij ziekte van Francis Lanen vervanging te regelen door een 
andere docent of trainer. Uiteraard met behoud van kwaliteit.  

Artikel 15. Vertrouwelijkheid persoonsgegevens en informatie Alle door cursisten 
verstrekte gegevens wordt vertrouwelijk behandeld.  
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