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Algemene voorwaarden Eindscriptie-opdracht  
 
Inschrijving voor de eindscriptie-opdracht betekent dat u akkoord gaat met onderstaande 
voorwaarden: 
  

Inschrijving  
• Inschrijving voor de eindscriptie-opdracht is mogelijk voor studenten die een Persoonlijke 

Route volgen bij Samsara Yoga Docentenopleiding en vindt plaats via het sturen van een 
e-mail met vermelding van contactgegevens en gewenste jaar van afstuderen naar: 
info@samsara.nl  

• Om in het betreffende studiejaar aan de eindscriptie-opdracht mee te kunnen doen is 
aanmelding mogelijk tot uiterlijk 1 november van het betreffende studiejaar. 

• De deelnemer ontvangt een bevestiging met betalingsgegevens, zodat betaling en daarmee 
definitieve bevestiging kan volgen. 

• Uw inschrijving is definitief na betaling van het inschrijfgeld. 
• Na inschrijving heeft u altijd 14 dagen bedenktijd. 
• Uitgezonderd is, als u zich binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus aanmeldt en u de 

laatste plaats inneemt en Samsara daarom genoodzaakt is volgende inschrijvingen te 
weigeren. 

 

Diploma  
• Een diploma van  de Samsara Yoga Docentenopleiding wordt verstrekt wanneer de 

betreffende student zowel de in de Persoonlijke Route afgesproken de lessen met goed 
gevolg heeft afgelegd als een voldoende heeft voor de eindscriptie en presentatie-opdracht, 
dit ter beoordeling van de eindexamencommissie van Samsara Yoga Docentenopleiding.  

 

Betalingen  
• Na ontvangst van het inschrijfgeld is uw plek definitief. 
• Het deelnamebedrag dient op 15 november van het betreffende studiejaar voldaan te zijn. 
• Bij gespreide betaling staan de betalingstermijnen op de factuur vermeld en dienen voor 

vermelde data voldaan te zijn. 
 

Annulering  
• Kan te allen tijde schriftelijk, per brief naar ons postadres of e-mail naar de betreffende 

coördinator van de bijscholing. 
• Bij tussentijdse beëindiging blijft het deelnamebedrag altijd verschuldigd en wordt niet 

geretourneerd. 
• Bij annulering is het inschrijfgeld altijd verschuldigd en wordt derhalve niet geretourneerd. 
• Het inschrijfgeld kan wel blijven staan voor dezelfde opdracht in het volgende studiejaar.  
• Tot 1 december van het betreffende studiejaar, wordt het deelnamebedrag (minus het 

inschrijfgeld) kosteloos geretourneerd. 
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• Tot 15 december, de uiterlijke inleverdatum van de vraagstelling van de eindscriptie, van het 
betreffende studiejaar wordt 50% van het deelnamebedrag geretourneerd. 

• Wanneer de student voor 1 mei van het betreffende studiejaar geen definitieve eindscriptie 
inlevert dan wel de eindscriptie niet presenteert op de door de opleiding in het betreffende 
studiejaar vastgestelde presentatiedagen, dan kan het deelnamebedrag wel blijven staan 
voor dezelfde opdracht in het  eerstvolgende studiejaar.  

 

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. De wijze 
waarop wij omgaan met persoonlijke gegevens is vastgelegd in de privacyverklaring. De meest 
actuele versie is op te vragen via info@samsara.nl   en vindbaar op onze website www.samsara.nl. 
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