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1.

Inschrijving als student geschiedt middels het inschrijfformulier op de website. De directie
van de Academie voor Psychodynamica heeft het recht inschrijvingen te weigeren, zonder
opgave van reden. Het verstrekken van onjuiste informatie m.b.t. de inschrijving kan leiden tot
uitsluiting van de opleiding, zonder restitutie van het cursusgeld.

2.

De inhoud van de opleiding wordt uitsluitend door de Academie voor Psychodynamica
vastgesteld. Voor het behalen van het door de student beoogde resultaat, draagt de Academie
geen verantwoordelijkheid. De Academie voor Psychodynamica heeft het recht tussentijdse
wijzigingen in het lesprogramma en de lesagenda door te voeren.

3

Het gebruik van de naam Psychodynamisch therapeut, afgestudeerd aan de Academie voor
Psychodynamica en erkend als zodanig, is enkel voorbehouden aan bij de Academie voor
Psychodynamica afgestudeerde en gediplomeerde studenten. Overig gebruik van deze en
andere specifiek door de Academie voor Psychodynamica gebruikte termen, worden terstond
juridisch behandeld. Eventuele schade, alsmede de kosten voor proces en administratie
hieromtrent wordt verhaald op de betrokkene(n).

4.

Overgang naar een volgend lesjaar geschiedt aan de hand van criteria zoals die staan
omschreven in het document “overgangscriteria”. In situaties waarin deze criteria niet
voorzien, beslist de Academie voor Psychodynamica. Deze beslissing is bindend. De
Academie zal echter trachten een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden.

5.

Bij verzuim van één of meer lessen, dienen deze lessen bij eerstvolgende gelegenheid te
worden ingehaald. Het maximale verzuim per lesjaar, zonder inhalen van lessen, is twee
dagen. Hierbij worden ook gedeelten van een lesdag geteld, zoals dat kan voorkomen bij
(regelmatig) later aanwezig zijn of eerder weggaan.

6.

Betaling geschiedt via een factuur bij betaling vooraf per jaar of in vier termijnen. Betaling
dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk 1 maand voor de
volgende lestermijn. Bij achterstallige betaling waarbij geen regeling is getroffen met de
student, wordt een herinnering gestuurd. Bij wanbetaling na de tweede herinnering, volgen
incasso maatregelen. Het lesgeld is onderhevig aan een jaarlijkse reguliere prijsverhoging.

7.

Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de student zonder
nadere ingebrekestelling in verzuim en vanaf de factuurdatum per maand een rente van 1%
verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

8.

Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de
student. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en
procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt.

9.

Gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst m.b.t. de opleiding, heeft de
student het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Annulering van
inschrijving kan slechts plaatsvinden per aangetekend schrijven. Bij annulering tot zes weken
voor aanvang van het lesjaar wordt 10% administratiekosten in rekening gebracht. Bij
afzegging twee weken voorafgaand aan de opleiding is het gehele bedrag verschuldigd.

10.

Bij beëindiging van de opleiding, of het lesjaar voordat dit is afgelopen, op initiatief van de
student, blijft men het lesgeld voor de volledige opleiding of het volledige lesjaar verschuldigd.
Bij beëindiging van de opleiding of het lesjaar voordat dit is afgelopen, op initiatief van de
Academie voor Psychodynamica, wordt het eventueel betaalde lesgeld voor niet gevolgde
dagen gerestitueerd naar rato en blijft de student het lesgeld, berekend tot aan de schriftelijke
opzeggingsdatum, verschuldigd.

11.

De Academie voor Psychodynamica is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van
eigendommen van studenten, docenten, trainers en/of derden. Tevens is de Academie voor
Psychodynamica niet aansprakelijk voor schade, ontstaan tijdens, voor of na de opleiding en
daarbuiten. De Academie voor Psychodynamica draagt echter de volle verantwoordelijkheid
voor een goed verloop van studie, sessies door docenten, toezicht en begeleiding binnen de
lessen.

12.

Een probleem of klacht, betrekking hebbende op les, materiaal, docent, onderwerp, kunde en
kennis, dient altijd eerst met de betreffende docent te worden opgenomen. Indien hierdoor
geen duidelijkheid ontstaat, wordt de coördinator of leiding geraadpleegd.

13.

In een enkel geval kan het voorkomen dat twee groepen worden samengevoegd, indien het
aantal afmeldingen van studenten daar aanleiding toe geeft. In dit geval zal getracht worden
voor de betrokkenen een zo gunstig mogelijke overgang te creëren van het ene naar het
andere rooster. Dat laat onverlet dat indien er minder dan 10 studenten in een groep blijven,
deze, kan worden samengevoegd met een andere groep.

14.

De student schrijft zich telkens voor één jaar in. Het is niet mogelijk om een periode over te
slaan of te onderbreken en later weer voort te zetten. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan
hiervan afgeweken worden. Tevens wordt geen vrijstelling verleend voor één of meer vakken
of onderwerpen.

15.

Lesmaterialen, als syllabi, readers en formulieren, worden uitsluitend via de website ter
beschikking gesteld. Dit lesmateriaal is uitsluitend bestemd voor eigen studie. Studenten en
personeel zijn niet gerechtigd kopieën te maken van het ter beschikking gestelde lesmateriaal
en/of aan derden het lesmateriaal ter beschikking te stellen. Het aan de Academie toekomend
auteursrecht en het eigendomsrecht van het lesmateriaal blijven bij de Academie.

16.

Alle informatie die door studenten wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar
medewerkers en de docenten.

17.

Door inschrijving wordt de student verondersteld volledig kennis te hebben genomen van
deze Algemene Voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

