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Algemene Voorwaarden Open Inschrijvingen  

 

Aanmelding open inschrijvingen 

Voorafgaand aan alle aangeboden opleidingsactiviteiten vindt op individuele basis een intakegesprek plaats. 

Tijdens dit intakegesprek maken we kennis en onderzoeken we samen of en welk aanbod het beste bij de 

situatie en wensen van de deelnemer past. Een afspraak voor een intakegesprek gaat via Helma Dommerholt 

die het secretariaat voert van Hans Wopereis, telefoon: 0626226226. Na afloop van dit intakegesprek ontvangt 

de deelnemer een link naar het inschrijfformulier voor de betreffende opleiding. Wanneer dit is ingevuld en 

verstuurd, ontvangt de deelnemer direct een automatisch bericht en daarna binnen enkele dagen de officiële 

bevestiging van deelname. De factuur ontvangt de deelnemer op een later moment. Hans Wopereis bezieling 

en leiderschap draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke informatie van de 

deelnemer. 

 

Voorwaarde tot deelname 

Hans Wopereis bezieling en leiderschap verzorgt trainingen en opleidingen waarbij deelnemers aan hun 

persoonlijke ontwikkeling kunnen werken in de context van hun werk en hun functie. Er worden daarbij geen 

eisen gesteld aan het opleidingsniveau van de deelnemers als zij zichzelf maar ter discussie willen stellen, 

bereid zijn tot het ontvangen van feedback en actief deel willen uitmaken van het leerproces in en van de 

groepen. Ze moeten in staat zijn zich aan het leerproces toe te vertrouwen zonder de regie over zichzelf los te 

laten. In een intakegesprek wordt dit onderzocht: is de persoon in kwestie autonoom en zelfstandig genoeg 

om zich te kunnen toevertrouwen? Volledige aanwezigheid tijdens de opleidingsblokken is een voorwaarde. 

Geen van de opleidingen kan gedeeltelijk gevolgd worden, elk onderdeel is essentieel voor het geheel.  

 

Verantwoordelijkheid 

Uiteraard is Hans Wopereis als begeleider verantwoordelijk voor een goede overdracht van de stof. Maar het is 

niet zo dat de deelnemer ‘met zich laat doen, omdat ik wel zal weten wat goed voor hem/haar is’. De 

deelnemer is zelf verantwoordelijk voor wat er met hem/haar gebeurt. Dat geldt ook als deelnemers onderling 

met elkaar werken. Op het inschrijfformulier is daarom een contractdeel opgenomen waarin de deelnemer 

onderstaande bevestigt: 

“De deelnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van het toepassen en uitvoeren 

van onderwezen leerstof en methoden. Hans Wopereis is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van 

toepassen en uitvoeren van het geleerde. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig handelen of 

nalaten van de deelnemer en/of de gevolgen van deelname aan de groep.” 

 

Vrijstellingen 

Hans Wopereis bezieling en leiderschap verzorgt trainingen en opleidingen waarbij ontwikkeling in de 

persoonlijke sfeer alsmede het maatschappelijk functioneren centraal staat. Hierbij wordt uitgegaan van de 

persoonlijke inzet en groei van iedere deelnemer. Vanuit deze gedachte is het verkrijgen van een vrijstelling 

niet aan de orde. 
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Studiebelasting 

 

De studiebelasting verschilt per opleiding en staat vermeld in de bijgevoegde informatie op de website. Ter 

voorbereiding op de bijeenkomsten wordt met huiswerkopdrachten gewerkt in de vorm van het 

beantwoorden van een aantal vragen om je te richten op het onderwerp, het lezen van bepaalde literatuur of 

het volgen van een online lezing. In de opleidingen worden soms readers en ander cursusmateriaal 

verstrekt. Het eigendomsrecht en het copyright daarvan berust bij Hans Wopereis bezieling en leiderschap. 

 

Afsluiting van de opleiding 

Vanwege het feit dat Hans Wopereis persoonlijke ontwikkeling en bezinning voorop heeft staan, en het 

aanleren van vaardigheden of het kennis opdoen van bepaalde modellen of theorieën daaraan ondergeschikt 

is, wordt er niet gewerkt met een (afsluitend) examen en worden er geen diploma’s verstrekt. Waar gewenst 

kunnen deelnemers na het voltooien van een opleidingstraject wel een certificaat van deelname ontvangen. 

 

Uitsluiting van deelname 

Hans Wopereis behoudt het recht om in uitzonderlijke gevallen een deelnemer eenzijdig uit te sluiten van 

verdere deelname. Het kan hierbij gaan om zaken als onvoldoende aanwezigheid tijdens de opleidingsblokken, 

het vertrek van een deelnemer tijdens opleidingsblokken of verstoring van het groepsproces. 

 

Annuleren van een opleiding bij te weinig deelnemers 

Wanneer er zich voor een opleiding te weinig deelnemers hebben opgegeven, zal Hans Wopereis naar een 

passende oplossing zoeken. Er wordt mogelijk een alternatief geboden, altijd in overleg met de deelnemers. 

Reeds geïnde opleidings- en verblijfkosten worden gerestitueerd. 

 

Betalingsvoorwaarden  

Na het digitaal invullen van het inschrijfformulier ontvangt de deelnemer een e-mail ter bevestiging. Hiermee is 

de deelnemer officieel ingeschreven. De deelnemer ontvangt een factuur aan de hand van de gegevens die 

ingevuld zijn op het inschrijfformulier. De factuur bestaat uit een totaalbedrag dat bestaat uit opleidings- en 

verblijfkosten, en eventuele betalingsafspraken. Op de factuur staat aangegeven wanneer de betaling bij Hans 

Wopereis binnen dient te zijn. Indien de deelnemer afspraken wil maken over de wijze van betaling 

(bijvoorbeeld het betalen in termijnen) kan de deelnemer contact opnemen met het secretariaat.  

 

Annuleringsvoorwaarden  

Na inschrijving van de deelnemer geldt de volgende wettelijke regeling: de annuleringsregeling is van kracht na 

de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. 

Na inschrijving aan een van de twee trajecten zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

De annuleringsregeling is als volgt: 

Bij annuleren meer dan acht weken voor aanvang van het traject brengen wij 10% van de overeengekomen 

prijs in rekening. Bij annuleren tussen acht en vier weken voor aanvang brengen wij de 20% van de prijs in 

rekening. Bij annuleren tussen vier en twee weken voor aanvang brengen wij 50% van de prijs in rekening. Bij 

annuleren minder dan 2 weken voor aanvang brengen bij 100% van de overeengekomen prijs in rekening. Bij  
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tussentijds beëindigen van het traject wordt geen restitutie verleend, tenzij het gaat over (een deel van) de 

verblijfskosten die mogelijkerwijs door het conferentieoord in kwestie niet in rekening wordt gebracht. 

 

In geval van ziekte of andere vormen van overmacht gedurende een van de trajecten zal in samenspraak met 

de deelnemer naar een passende oplossing gezocht worden. Bij een eventuele restitutie wordt dit binnen 30 

dagen verrekend. 

 

Annuleringsvoorwaarden Leiderschapstochten 

Bij annulering door de reiziger is deze de volgende bedragen verschuldigd: 

• Bij annuleren tot 56 dagen voor vertrek: de aanbetaling (20% van de reissom met een minimum van €35,-) 

• Bij annuleren tussen de 56e en 42e dag voor vertrek: 30% van de reissom 

• Bij annuleren tussen de 42e en 28e dag voor vertrek: 50% van de reissom 

• Bij annuleren tussen de 28e en 14e dag voor vertrek: 75% van de reissom 

• Bij annulering tussen de 14e dag tot 7e dag voor vertrek: 90% van de reissom 

• Bij annuleren binnen 7 dagen voor vertrek: 100% van de reissom 

 


