
 

 

  

  

 

 

 

Cursus- en betalingsvoorwaarden 

en mogelijkheden 
Vierjarige yoga docentenopleiding 2018-2022 

Start september 2018 

 

 

Student gaat overeenkomst aan met Samsara Yoga Academie, geregistreerd bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 68291558, acterend onder handelsnaam Samsara Yoga 

Docentenopleiding. 

Aanmelding  

• De student(e) meldt zich voor de vierjarige yoga docentenopleiding van Samsara Yoga 

Docentenopleiding aan via het digitale inschrijfformulier op 

http://samsara.nl/contact/inschrijfformulier-docentenopleiding/. 

• Student(e) verklaart zich bekend met de hierop vermelde cursus- en betalingsvoorwaarden. 

• Student(e) verzorgt de betaling van € 150,- inschrijfgeld. 

• De student ontvangt uiterlijk vijf werkdagen na inschrijving een bevestiging per e-mail. 

 

Inschrijving voor de vierjarige yoga docentenopleiding is definitief zodra het inschrijfformulier én 

de betaling van het inschrijfgeld zijn ontvangen.  

 

Definitieve plaatsing vindt plaats op basis van volgorde van ontvangen betalingen van het 

inschrijfgeld.  

 

De student(e) heeft na inschrijving een bedenktermijn van uiterlijk 14 dagen.  

 

Betaling 

Betaling van het verschuldigde inschrijf- en lesgeld dient voor 1 augustus 2018 te geschieden 

middels een overschrijving op rekeningnummer: NL97 TRIO 0391 1175 21 op naam van Samsara 

Yoga Docentenopleiding ovv van naam, cursusjaar en termijn.  

 

De student(e) is niet bevoegd om op het cursusgeld enig bedrag, wegens een door de student(e) 

gestelde tegenvordering (b.v. een niet gevolgde lesdag) in mindering te brengen.  

 

Het lesgeld is inclusief: 

• de lesdagen; 

• begeleiding door docenten bij het maken van opdrachten en werkstukken; 

• de opleidingsmap; 

• het yoga oefenboek voor de basis;  

• toegang tot de studentenwebsite met de documenten die via deze website - gedurende de 

inschrijving van de student bij de opleiding - ter beschikking worden gesteld; 

http://samsara.nl/contact/inschrijfformulier-docentenopleiding/


 

 

  

  

 

 

 

 

• documenten die tijdens de les beschikbaar worden gesteld; 

• het vierdejaars retraiteweekend inclusief maaltijden; 

• thee gedurende de lesdagen; 

• gebruik van yogamatten, meditatiekussens e.d.. 

 

Het lesgeld is exclusief: 

• boeken; 

• verdieping- en/of specialisatiemodules 

 

De student schaft voor eigen kosten de verplichte boeken op de literatuurlijst van het 

desbetreffende studiejaar aan. De kosten van de boeken zijn afhankelijk van of je de boeken nieuw, 

tweedehands of in kopievorm koopt of leent in een bibliotheek en verschillen per jaar. \ 

 

De aanschaf van door ons aanbevolen boeken door de student is facultatief en op eigen kosten 

van de student. 

 

Gedurende de opleiding moeten er minimaal 500 contacturen gehaald worden. Hiervoor dient de 

student(e) ook een of meerdere verdieping,- en/of specialisatiemodulen te volgen.  

 

Hiervoor gelden de daarbij behorende voorwaarden en prijzen. Deze zijn per module verschillend. 

Het meest actuele aanbod van verdiepings- en specialisatiemodulen met bijbehorende data en 

prijzen zijn te vinden op de website. Het is mogelijk dat Samsara Yoga Docentenopleiding bepaalde 

modules verplicht stelt. 

 

De opleiding is erkend als beroepsopleiding en opgenomen in het Centraal Register Korte 

Beroepsopleidingen (CRKBO) en daarom vrijgesteld van BTW  

 

Betalingsmogelijkheden 

De student kan de studiekosten betalen in één keer of in vier termijnen.  

 

Bij betaling in één keer bedragen de studiekosten 

Lesgeld 1e jaar  € 1.795, inclusief € 150,- inschrijfgeld 

Lesgeld 2e jaar  € 1.795  

Lesgeld 3e jaar  € 1.795  

Lesgeld 4e jaar    € 1.480  

 

De student(e) kan gebruik maken van de volgende mogelijkheid tot gespreide betaling met de 

daarbij behorende uiterste betalingstermijnen. Student dient dit aan te geven op het 

aanmeldformulier. 

 
   Vervaldatum Bedrag Omschrijving 

Lesgeld 1e jaar  01-08-2018  €  463 Eerste termijn, inclusief inschrijfgeld 

   01-11-2018 €  463 Tweede termijn 

   01-02-2019  €  463 Derde termijn 

   01-05-2019 €  463 Vierde termijn 

     €1.852 

 



 

 

  

  

 

 

Lesgeld 2e jaar  01-08-2019  €  463 Eerste termijn 

   01-11-2019 €  463 Tweede termijn 

   01-02-2020 €  463 Derde termijn 

   01-05-2020 €  463 Vierde termijn 

     €1.852 

 

Lesgeld 3e jaar  01-08-2020  €  463 Eerste termijn 

   01-11-2020 €  463 Tweede termijn 

   01-02-2021 €  463 Derde termijn 

   01-05-2021 €  463 Vierde termijn 

     €1.852 

 

Lesgeld 4e jaar    01-08-2021  €  384 Eerste termijn 

   01-11-2021 €  384 Tweede termijn 

   01-02-2022 €  384 Derde termijn 

   01-05-2022 €  384 Vierde termijn 

     € 1.536 

                                

Zie verder onder de kop ‘Betaling’ welke kosten wel en niet zijn inbegrepen, betalingsinformatie en 

BTW vrijstelling. 

 

Copyright en eigendomsrecht 

Het door Samsara Yoga Docentenopleiding uitgedeelde lesmateriaal komt, tenzij schriftelijk op het 

materiaal anders vermeld, in bezit van de student.  

 

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsara Yoga 

Docentenopleiding het gesproken en geschreven lesmateriaal op enigerlei wijze te kopiëren of 

vermenigvuldigen.  

 

Annuleringsvoorwaarden en restitutie 

Schriftelijke annulering van de aanmelding van het 1e studiejaar kan tot 30 juli 2018 bij R.S. 

Noordegraaf. Er vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld. Eventueel betaald cursusgeld 

wordt bij schriftelijke annulering voor 30 juli 2018 uiterlijk 14 dagen na de annulering teruggestort.  

 

Bij annulering van de opleiding tussen 30 juli en 15 augustus 2018 vindt er uiterlijk 14 dagen na de 

annulering een restitutie plaats van 50% van het cursusgeld. De student(e) is verplicht 50% van het 

cursusgeld te voldoen voor 15 augustus 2018. 

 

Bij annulering na 15 augustus 2018 is de student(e) verplicht het totale lesgeld voor het eerste jaar 

in zijn geheel of de genoemde termijn te voldoen. 

 

Er vindt geen restitutie plaats van gemiste lesdagen.  

 

Tussentijdse opzegging van de yoga docentenopleiding is alleen mogelijk voor deelname aan het 

volgende betreffende studiejaar indien dit schriftelijk gebeurt bij R.S. Noordegraaf uiterlijk  op 1 

mei van het lopende studiejaar.  

 



 

 

  

  

 

 

 

Bij opzegging van de opleiding tussen 1 mei en 1 augustus vindt uiterlijk 14 dagen na annulering 

een restitutie plaats van 50% van het cursusgeld voor het betreffende komende studiejaar. De 

student(e) is verplicht 50% van het cursusgeld te voldoen voor 15 augustus van het betreffende 

studiejaar.  

 

Bij niet tijdig betalen van het studiegeld, wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met € 25,- 

administratiekosten. In bijzondere gevallen van nalatigheid van betaling, zal Samsara Yoga 

Docentenopleiding de ontstane vordering, ter incasso in handen stellen van een gemachtigde. De 

daaraan verbonden kosten komen op rekening van student(e).  

 

Samsara Yoga Docentenopleiding is in een dergelijk geval gerechtigd om de student(e) de toegang 

tot de opleiding en studentenwebsite te weigeren, zonder dat daarvoor de verplichting van 

betaling opschort of vervalt. Samsara Yoga Docentenopleiding is niet verplicht een diploma uit te 

reiken wanneer een student niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

 

Het inhalen van lesdagen in andere lesjaren is mogelijk tegelijk een vergoeding van 40 euro per 

dag. 

 

Aansprakelijkheid 

Samsara Yoga Docentenopleiding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, door welke 

oorzaak ook, aan cursisten of derden, ontstaan in verband met een cursus, schade uit diefstal en 

eventueel gevolgschade tenzij de wet anders voorschrijft. 

 

De student(e) is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn eigen psychische en lichamelijke  

gezondheid en dient in goede lichamelijke en psychische gezondheid te zijn om de opleiding te 

volgen.  

 

Het kan gebeuren (in uitzonderlijke gevallen) dat Samsara Yoga Docentenopleiding het raadzaam 

vindt dat de student buiten de opleiding therapeutische begeleiding zoekt, lichamelijk en/of 

psychisch. Het is ter beoordeling van Samsara Yoga Docentenopleiding of dit wel/niet samengaat 

met het volgen van de opleiding, eventueel in overleg met de arts of de therapeut. Wanneer 

Samsara Yoga Docentenopleiding besluit dat het vroegtijdig stoppen of vertragen van de opleiding 

wenselijk is, is deze uitspraak bindend. Restitutie van het cursusgeld is dan niet mogelijk. 

 

De yoga docentenopleiding wordt gehouden op de door Samsara Yoga Docentenopleiding aan te 

geven plaats, dagen en uren. Bij ziekte van een docent of bij calamiteiten doen we ons uiterste best 

om voor vervanging te zorgen. In het geval dit niet mogelijk is, behouden we ons het recht voor om 

de lesdag(en) te verplaatsten naar een andere datum. Samsara Yoga Docentenopleiding is niet 

aansprakelijk voor eventuele hierdoor ontstaan ongemak of schade bij  de cursist. 

 

Samsara Yoga Docentenopleiding behoudt het recht om de cursus- en betalingsvoorwaarden te 

wijzigen. De meest actuele versie is op te vragen via info@samsara.nl. Aan eerdere versies kunnen 

rechten ontleend worden.  

 

Privacy 

Samsara respecteert de privacy van studenten en geïnteresseerden. Wij dragen er zorg voor dat 

de persoonlijke informatie, die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.  

mailto:info@samsara.nl


 

 

  

  

 

 

 

Samsara verzamelt persoonlijke informatie ten behoeve registratie, facturatie en het informeren 

van onze studenten en geïnteresseerden over inhoudelijke, praktische en procesmatige zaken 

rondom de opleidingen, bijscholingen en overige activiteiten van Samsara, alsmede voor werving.  

 

Gedurende de opleiding wordt persoonlijke informatie door de diverse docenten verzameld. Deze 

wordt alleen gedeeld met andere docenten indien de betreffende docent hiertoe aanleiding ziet in 

het belang van de begeleiding van de student.  

 

Het is studenten niet toegestaan beeld en/of geluidsopnames te maken tijdens de lessen. Wel is 

het mogelijk dat er vanuit Samsara beeld en/of geluidsopnames worden gemaakt.  

 

Deze worden op respectvolle wijze gebruikt ter promotie van de opleiding via de verschillende 

communicatiekanalen van Samsara. Studenten op het moment van opname en schriftelijk 

bezwaar maken op gebruik van hun portret.  

 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe 

verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. 

 

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te 

verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs 

meer stelt op het ontvangen van informatie per digitale nieuwsbrief, dan kunt u zich te allen tijde 

afmelden middels de link onderaan de betreffende email. 

 

Samsara bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden 

waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. 

 

Klachtenregeling 

Voor eventuele klachten heeft Samsara Yoga Docentenopleiding een klachtenregeling en een 

klachtencommissie. Zie hiervoor de klachtenregeling op www.samsara.nl 

 

Overmacht 

Partijen zijn niet aansprakelijk voor tekortkoming in de nakoming van enige verplichting van deze 

overeenkomst die het gevolg is van staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, 

explosies, natuurrampen, oorlog, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, 

materiaalgebrek of iedere andere omstandigheid waarop de tekortschietende partij in redelijkheid 

geen invloed kon uitoefenen. 

 

Wijzigingen 

Deze algemene voorwaarden en privacyverklaring kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 

worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze 

privacyverklaring te raadplegen. 

 

Schiedam, 08 januari 2018 

http://www.samsara.nl/

