OVEREENKOMST

EFT & MR-opleiding voor professionals
Gegevens deelnemer
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telnr.:
Email:
Gegevens opleider
Naam:
Cella van der Staak
Adres:
Vicus 17
Postcode:
6661 TH
Plaats:
Elst (Gld)
Telnr.:
06-24568581
Email:
lifepoint@lifepoint.nl
Website:
www.newlifepoint.nl
Data van de opleiding:
Ondergetekenden komen het volgende overeen:
Aanvangsniveau
Deelnemer bevestigt dat hij/zij aan de trainer de juiste informatie heeft verschaft over
zijn/haar aanvangsniveau. Indien de trainer daarom vraagt, geeft hij/zij inzicht in behaalde
diploma’s of certificaten.
Deelnemer bevestigt dat hij/zij relevante informatie heeft verschaft over zijn/haar
persoonlijke leven en mentaal/emotioneel welzijn.
Welzijn
Als deelnemer draag je verantwoordelijkheid voor je eigen welzijn tijdens de trainingsdagen.
Het is aan jou om in te schatten welke situaties uit jouw eigen leven geschikt zijn om in te
brengen tijdens de lesdagen, om te dienen als oefenmateriaal. Je kunt van de trainer
verwachten dat zij zich zal inzetten om jou hierbij optimaal te begeleiden en te ondersteunen.
Veiligheid
De trainer waarborgt de veiligheid in de groep van deelnemers door integer om te gaan met
alle informatie die wordt gedeeld tijdens de lesdagen. Dit kunnen persoonlijke zaken zijn,
maar dit kan ook informatie zijn van cliënten van de deelnemers.
Om de veiligheid in de groep te waarborgen, kan de trainer advies geven om persoonlijke
issues (trauma’s) in een één-op-één situatie op te lossen onder professionele hulp. In
sommige gevallen kan dit een voorwaarde zijn om mee te kunnen doen aan de opleiding.

Eigendomsrecht lesmateriaal
Je hebt het recht om alle informatie uit de syllabus te gebruiken voor je eigen leerdoeleinden.
Het is niet toegestaan het materiaal of de inhoud daarvan openbaar te maken voor andere
doeleinden dan deze, zonder schriftelijke toestemming van New LifePoint.
Annuleringsregeling
Kosteloos annuleren kan tot 28 dagen voor aanvang van de eerste dag van de cursus.
Kosten annuleren tussen 28 – 14 dagen voor aanvang: 25% van de factuur.
Kosten annuleren 14 – 0 dagen voor aanvang: 100 % van de factuur*.

Er geldt géén annuleringsvergoeding indien je een vervangende deelnemer in jouw plaats laat gaan.

*Uitzondering kan gemaakt worden in gevallen van overmacht, zoals bij ziekte of overlijden
van dierbaren. Dit alleen in overleg met de trainer. In sommige gevallen wordt 50% van het
cursusgeld geretourneerd.
Ziekte of afwezigheid tijdens de opleidingsdagen
Ziekte of afwezigheid dien je zo snel mogelijk te melden bij de trainer. Dit kan telefonisch, per
email of sms-bericht.
Mocht je tijdens de opleiding een dag missen vanwege ziekte of andere calamiteiten, dan
hanteert Centrum Lifepoint het beleid dat je zelf contact opneemt met een of twee van je
medecursisten om de informatie van de gemiste dag bij te spijkeren. Dit is een goede manier
voor de cursisten om geleerde stof te reproduceren. Is er een ‘herhaler’ in de groep dan zal de
trainer je adviseren met hem of haar contact op te nemen. Daarna kun je met de vragen die je
nog hebt terecht bij de trainer.
• Het is niet mogelijk restitutie te krijgen van het cursusgeld i.v.m. ziekte of afwezigheid.
• Het is niet mogelijk om een enkele dag in te halen bij een andere groep.
• In overleg met de trainer kan er gekeken worden naar een oplossing, indien je meer
dan een dag gaat missen.
• Je kunt altijd, net als iedere deelnemer, de opleiding op een ander moment herhalen.
Wat je van de training en trainer mag verwachten
De EFT-opleiding beoogt een volwaardige training te bieden in het aanleren van de EFTmethode voor jezelf en je cliënten. Zij is ‘up to date’ met de laatste ontwikkelingen in het
internationale veld van EFT-training. De trainer zal haar best doen jou te ondersteunen het
beste resultaat uit de opleiding te halen en is beschikbaar via email en telefoon voor extra
ondersteuning.
Lees de EFT-studiegids van New LifePoint voor meer informatie.
Voor New LifePoint
Cella van der Staak

Deelnemer:

Datum:
Plaats:
Handtekening:

Datum:
Plaats:
Handtekening:

