Algemene voorwaarden
en betaling
Je inschrijving voor een van de opleidingen of workshops is definitief na ontvangst van het
inschrijfformulier door S-Sent, je inschrijving via e-mail, of na aanvang van de lessen en je
deelname daaraan. Na inschrijving geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen.
De opleidingen bestaan uit meerdere blokken van 12 en/of 24 lessen en rond je af met een
certificaat. Hoe de opleidingen zijn opgebouwd staat op de website. Voor het behalen van het
certificaat en om door te gaan naar een vervolgopleiding, mag je per blok van 12 lessen
maximaal 2 (en bij 24 lessen 4) lessen hebben gemist. Workshops zijn ter verdieping van de
opleidingen en bestaan uit één les, een aantal lessen of 12 lessen. Heb je een les gemist, dan
kun je deze les in dezelfde periode inhalen en anders bij de eerstvolgende keer dat deze
opleiding of workshop wordt aangeboden. Is een opleiding, workshop of les al gestart en moet
een les door onvoorziene omstandigheden gecanceld worden, dan wordt er in overleg met de
deelnemers gezocht naar een andere datum en/of leraar, om de les alsnog plaats te laten
hebben. Bij een workshop op locatie (binnen en buiten Nederland), is de deelnemer zelf
verantwoordelijk voor de reis naar de betreffende locatie, het afsluiten van een reis- en
annuleringsverzekering met betrekking tot de reis en verblijf, de verblijfskosten en kan de
persoon aantonen te beschikken over een EHIC (zorgverzekering). S-Sent kan alleen worden
aangesproken op de inhoud van de les.
S-Sent kent tarieven voor particulieren en voor ZZP-ers en bedrijven. Kosten voor de
opleidingen, cursussen en workshops (m.u.v. de workshops bij de Volksuniversiteiten) zijn:
Particulieren

ZZP-ers en bedrijven

Per les en workshop per les:

30,-

35,-

Thema cursus:

360,- incl. btw

420,- excl. btw

Healingopleiding:

720,- incl. btw

840,- excl. btw

Intuitiejaar:

1.082,- incl. btw

1.260,- excl. btw

incl. btw

excl. btw

Bij alle opleidingen en workshops staan de kosten op de flyers en op de website (www.ssent.nl). Bij aanvang van de opleiding vindt de betaling plaats, tenzij je een verzoek doet om
gespreid te betalen. Het aantal termijnen is dan gelijk of minder dan het aantal maanden dat
de opleiding duurt. Tot 7 dagen vóór aanvang van de opleiding kun je kosteloos afzeggen. Zeg
je daarna af, dan betaal je €100 administratiekosten en zeg je af na de wettelijke bedenktijd
van 14 dagen, dan betaal je het volledige bedrag van de opleiding. Voor het Intuitiejaar geldt
als bedenktijd de 1e vier lessen, daarna kun je alsnog besluiten te stoppen en betaal je

alleen deze 1e vier lessen.
Vertrouwelijkheid en copyright: Alle informatie die door deelnemers wordt verstrekt wordt
behandeld volgens het privacybeleid van S-Sent. Al het materiaal, alsook de samenstelling en
opbouw van de les is eigendom van S-Sent.
S-Sent: Valkenaarstraat 70, 1271 TN in Huizen. Telefoon: 06-55100055. KvK Gooi & Eemland: 16083319

