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ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Van de Vervolgopleiding tot Antroposofisch arts van de Nederlandse Vereniging van 
Antroposofische Artsen (NVAA). 
 
Artikel 1: algemene bepalingen 
De Algemene voorwaarden voor scholing via open inschrijving zijn van toepassing op de 
relatie tussen de NVAA en de deelnemer aan scholing via open inschrijving van de NVAA. 
 
Artikel 2: begripsbepalingen: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Scholing: de door de NVAA georganiseerde Vervolgopleiding. 
b. Scholing: via open inschrijving: opleiding waar deelnemers individueel op inschrijven 
c. Opleidingsvoorwaarden: aanvullende voorwaarden betrekking hebbend op de relatie 

tussen de NVAA en de deelnemer van de Opleiding. 
d. Aanmelding: schriftelijke inschrijving van een potentiële deelnemer aan de Opleiding. 
e. Cursusmateriaal: al het materiaal dat de NVAA aan een deelnemer ter beschikking 

stelt. 
Artikel 3: Toepasselijkheid:  
 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de  
 NVAA enerzijds en de deelnemer anderzijds. 
Artikel 4: Aansprakelijkheid: 

a. De NVAA stelt het door haar beschikbaar te stellen cursusmateriaal zeer 
zorgvuldig samen, echter, de NVAA kan niet instaan voor de volledigheid en 
juistheid van dit cursusmateriaal en sluit dan ook aansprakelijkheid uit voor 
schade die voortvloeit uit enige beslissing of handeling die is gebaseerd op 
cursusmateriaal en/of informatie, of op andere wijze in het kader van een cursus 
verstrekt. 

b. Aansprakelijkheid van de NVAA voor eventuele schade die deelnemer lijdt als 
gevolg van annulering van (of delen van) een cursus is eveneens uitgesloten. 

c. Indien de deelnemer schade lijdt waarvoor de NVAA aansprakelijk is, is die 
aansprakelijkheid van de NVAA te allen tijde beperkt tot een maximumbedrag, 
dat gelijk is aan de vergoeding die de deelnemer op basis van de overeenkomst 
met de NVAA is verschuldigd. 

Artikel 5: Auteursrecht: 
a. Op al het door de Vervolgopleiding NVAA uitgegeven en vertoonde materiaal 

bestaat auteursrecht. 
b. Het auteursrecht dat verband houdt met een door de NVAA verzorgde cursus 

en/of cursusmateriaal blijft eigendom van de NVAA en/of docent en/of 
deelnemer. 

c. Uitgegeven lesmateriaal is uitsluitend bedoeld als referentie en mag niet worden 
doorgegeven aan derden, vermenigvuldigd, gewijzigd in elke vorm zonder 
toestemming van de NVAA en/of docenten/of deelnemer. 

d. Het meeste Studiemateriaal wordt door de Vervolgopleiding verstrekt en is bij het 
cursusgeld inbegrepen; soms wordt een boektitel ter aanschaf en lezing 
aanbevolen. 
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Artikel 6: Toepasselijk recht: 
a. Op alle overeenkomsten met de NVAA is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing. 
b. Alle geschillen die verband houden met een met de NVAA gesloten overeenkomst 

worden behandeld door de bevoegde rechter te Utrecht. 
Artikel 7: Aanmelding, toelating tot de cursus en betaling van cursusgeld: 

a. Aanmelding voor de opleiding gebeurt op basis van inschrijving via het 
aanmeldingsformulier uit de Studiegids Vervolgopleiding op de website van de 
NVAA . Toelating volgt na een gesprek met een lid van de Opleidingscommissie. 
Bij dit gesprek dienen (Tand)artsenbul, legitimatiebewijs en het bewijs van het 
behalen van de interdisciplinaire Basismodule worden getoond. 

b. De deelnemer heeft na inlevering van het Aanmeldingsformulier een bedenktijd 
van veertien dagen alvorens de aanmelding onherroepelijk is. 

c. Door zich bij inschrijving akkoord te verklaren met deze Algemene Voorwaarden 
verplicht de deelnemer zich tot betaling van het Cursusgeld. Daartoe ontvangt de 
deelnemer een factuur welke volgens de CRKBO (Centraal Register Kort 
Beroepsonderwijs) is vrijgesteld van BTW. 

d. Het cursusbedrag dient te worden overgemaakt op IBAN:NL80INGB0000197139 
(BIC:INGBNL2A)ten name van NVAA-OC te Zeist , onder vermelding van 
Vervolgopleiding 2022-25, tenzij anders is overeengekomen met de 
penningmeester van de Opleidingscommissie. 

e. Aanmelding geldt voor de gehele periode dat de Opleiding duurt, en dat is in 
principe drie jaar. Bij tussentijdse beëindiging wordt slechts geld gerestitueerd na 
overleg met de Opleidingscommissie van de NVAA. 

f. Na toelating dient het cursusbedrag voor het eerste jaar te zijn overgemaakt, 
tenzij anders is overeengekomen met de penningmeester van de 
Opleidingscommissie. 

g. Betaling geschiedt in drie termijnen waarvoor de deelnemer voor elke termijn 
een factuur ontvangt. 

h. Deelnemer verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van de Studiegids 
Vervolgopleiding 2022-2025 en verklaart zich te conformeren aan de 
Privacyrichtlijn van de NVAA. 

Artikel 8: Annulering 
a. In het geval de omstandigheden hiertoe nopen of het aantal aanmeldingen voor 

een cursus onvoldoende is, behoudt de Opleidingscommissie van NVAA zich het 
recht voor de cursus te annuleren. Zij informeert deelnemers hierover zo spoedig 
mogelijk, maar uiterlijk drie weken voor de aanvang van de cursus. In geval van 
annulering op initiatief van de Opleidingscommissie worden al betaalde 
cursusgelden volledig en binnen tien werkdagen gerestitueerd. 

b. Gedurende veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst met betrekking 
tot een cursus heeft de deelnemer het recht de overeenkomst zonder opgave van 
redenen te ontbinden. Indien de startdatum van de opleiding binnen de 
bedenktijd van veertien dagen valt, geldt dat de bedenktijd voor annuleren 
vervalt op het moment dat de opleiding start en de aanmelder deelnemer wordt. 
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Artikel 9: Vragen, klachten en geschillen 

a. De Opleidingscommissie streeft ernaar om vragen van administratieve aard en 
vragen over de inhoud en organisatie van de Opleiding zo snel mogelijk maar 
uiterlijk binnen 5 werkdagen te beantwoorden, gerekend vanaf de datum van 
ontvangst.  Brieven of e-mails, die een voorzienbaar langere verwerkingstijd 
vragen, worden door de Opleidingscommissie per omgaande beantwoord met 
een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een meer uitvoerig 
antwoord kan verwachten. 

b. De Opleidingscommissie streeft naar een hoog niveau van dienstverlening. 
Ingeval een deelnemer toch een klacht heeft kent de Opleiding een 
klachtenregeling 

c. Geschillen worden in eerste instantie langs minnelijke weg, dan wel met de 
Klachtenregeling opgelost. Indien het geschil niet wordt beslecht kan het worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter. 

 
 
NVAA Vervolgopleiding, 23 Februari 2023 


