
Overeenkomst

Bij het inzenden van dit inschrijfformulier, sluit de student een 

overeenkomst met APS Therapy - afdeling educatie (APS)  de 

opleiding welke de student op de voorzijde van dit formulier 

heeft aangekruist te gaan volgen en is de student gehouden 

aan de algemene voorwaarden. 

Bij ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt de student 

een bevestiging van inschrijving. 

Twee weken voor aanvang ontvangt de student de aanvullende 

informatie tezamen met de faktuur. 

Het lesmateriaal wordt op de lesdagen uitgereikt.

Betaling

Indien de student op het inschrijfformulier de eenmalige 

machtiging heeft ingevuld, gaat de student ermee akkoord dat 

APS Therapy het cursusgeld bij aanvang van de studie 

incasseert.  Indien de student een termijnbetalingsregeling 

heeft getroffen, gaat de student ermee akkoord dat het 

cursusgeld in het aantal overeengekomen termijnen door APS 

Therapy wordt geïncasseerd. Indien de student geen 

machtiging voor incasso heeft getekend, gaat de student 

ermee akkoord de faktuur  binnen 8 dagen na factuurdatum 

aan APS Therapy over te maken. Tenzij vooraf anders 

overeengekomen met APS Therapy.

Uitsluiting 

Bij niet tijdige betaling is de APS Therapy niet tot 

dienstverlening verplicht.

Annulering

Annulering van de overeenkomst is enkel mogelijk indien de 

klant binnen 14 dagen na factuurdatum, een schriftelijke 

annulering heeft doen uitgaan naar het secretariaat en het 

complete studiepakket retour heeft gezonden. In geval van  

restitutie zal APS Therapy zorg dragen dat eventueel 

ontvangen cursusgelden binnen 30 dagen aan de klant 

worden gerestitueerd.  

Start opleiding / cursus

APS Therapy behoudt het recht om bij onvoldoende deelname 

of onvoorziene omstandigheden de startdatum van de 

opleiding / cursus te verplaatsen naar een latere datum. Indien 

er sprake is van overmacht kan er een vervangende docent of 

een andere datum ingepland worden.

Kosten

APS behoudt het recht om de prijzen van haar opleidingen / 

cursussen te wijzigen. Alle door APS bevestigde overeenkom-

sten met studenten zijn gesloten voor het op dat moment 

geldende tarief. Eventuele prijswijzigingen kunnen niet 

achteraf aan de student worden berekend.

Vrijstellingen

In het geval dat iemand vrijstelling heeft voor één of meerdere 

modules zal er een korting gegeven worden op het 

inschrijfgeld. De aanbieding wordt persoonlijk gemaakt op 

basis van het aantal vrijstellingen. Deze korting wordt dan 

automatisch op de factuur verrekend met inschrijfgeld dat 

vermeld staat op de voorzijde van dit inschrijffomulier.

 

Praktijkdagen

Praktijkdagen en examens vinden plaats in het gebouw van 

APS Therapy, gevestigd aan de Ressenerbroek 20-A te Heteren.  

Reiskosten worden niet door APS Therapy vergoed.

De gepubliceerde data zijn onder voorbehoud. APS Therapy 

behoudt het recht de data en onderwerpen van de lesdagen te 

wijzigen.

    

Aansprakelijkheid

Behoudens opzet of grove nalatigheid, is APS Therapy - 

afdeling educatie niet aansprakelijk voor enige schade opge-

lopen tijdens de opleiding.

Geheimhoudingsverklaring

In algemeenheid geldt voor alle werprocessen binnen APS 

Therapy afd. educatie een strikte geheimhoudingsplicht. Dit 

betekent dat alle medewerkers en docenten te allen tijde alle 

gegevens vertrouwelijk zullen behandelen.

Copyright en eigendomsrecht

Het copyright op al het lesmateriaal berust te allen tijde bij

APS Therapy - afdeling educatie.

(APS Therapy - afdeling educatie is een handelsnaam van

Uytdewilligen Holding BV.)

Het eigendomsrecht op het door de student ontvangen 

lesmateriaal ligt bij APS Therapy - afdeling educatie tot en met 

het moment dat de student aan alle financiële verplichtingen 

heeft voldaan. Daarna gaat het eigendomsrecht over op de 

student. 
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