Betalings- en leveringsvoorwaarden voor de
opleiding Gezins- en KinderCoach
Definities
In deze Algemene Voorwaarden voor de opleiding Gezins- en KinderCoach wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer :
DreamChild
Deelnemer:
De wederpartij van DreamChild

De opleiding is onderdeel van het Opleiding Instituut DreamChild.
DreamChild draagt de verantwoordelijkheid voor al haar activiteiten welke onder de naam
DreamChild vallen.
2.
Bij inschrijving voor een opleiding ontvangt deelnemer de Algemene Voorwaarden en de Betalingsen leveringsvoorwaarden.
Zonder tegenbericht verklaart deelnemer zich door ontvangst akkoord met de Algemene
Voorwaarden en de Betalings- en leveringsvoorwaarden.
3.
Er zijn twee mogelijkheden voor betaling van de opleidingsvergoeding:
* betaling van de volledige vergoeding, binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.
* betaling in termijnen, waarbij voor aanvang van de laatste module het totaalbedrag voldaan
moet zijn. In welke termijnen de deelnemer betaald, mag de deelnemer zelf bepalen.
De wijze van betaling wordt voor de eerste opleidingsdag door deelnemer bevestigd.
De factuur wordt overgemaakt op NL16RABO010157083 op naam van DreamChild. De betaling
vindt enkel plaats via internetbankieren.
4.
De opleidingskosten bedragen € 2790,00 voor de opleiding en €89,00 voor de vooropleiding. Evt
kunnen er boeken aangeschaft worden t.w.v € 60,00. Voorgaand aan de opleiding krijgt de
deelnemer een aanbod om het boekenpakket in zijn geheel af te nemen voor € 50,00
5.
DreamChild levert in ruil voor de betaling:
25 dagen cursus met een gekwalificeerde trainer incl. lunch en koffie / thee
Manuaal en losse flowcharts
Begeleiding door een OpleidingsCoach gedurende het hele opleidingsjaar
Examen en mogelijkheid tot herexamen
6.
De opleiding kan onder onderstaande condities geen doorvang vinden:
minder dan 10 deelnemers
ziekte van de hoofdtrainer Sylvia Leegwater
7.
Annulering dient door deelnemer schriftelijk per post te geschieden.

Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opleiding worden reeds voldane betalingen
vermindert met € 25,- administratiekosten per factuur teruggestort binnen een termijn van twee
weken.
Bij annulering tijdens de opleiding, is restitutie van de opleidingsvergoeding niet mogelijk.
Indien deelnemer heeft gekozen voor betaling in termijnen, is deelnemer bij annulering tijdens de
opleiding verplicht tot betaling van de nog openstaande termijnen.
In geval van annulering voorafgaand aan de opleiding, heeft de deelnemer ten allen tijde het recht
zich te laten vervangen door een andere deelnemer. Dit is mogelijk voor hele opleiding, maar niet
voor een losse module.
In geval van annulering door overmacht zal per situatie door DreamChild een beslissing over
betaling en deelname gemaakt worden.
8
Na inschrijving van de opleiding heeft de deelnemer twee weken (14 dagen) bedenktijd. In deze
bedenktijd kan de deelnemers kosteloos annuleren.
9.
De copyright voor de manuaal van de opleiding ligt bij DreamChild.
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