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Dit document vermeldt de specifieke voorwaarden die gelden voor de opleiding:
Oplossingsgericht Coachen.
Deze voorwaarden worden u vóóraf aan betaling verstrekt.
1. De opleiding Oplossingsgericht Coachen wordt georganiseerd door Impuls
Organisatieadvies. Impuls is verantwoordelijk voor kwaliteit van deze opleiding.
Op deze opleiding zijn naast onderstaande specifieke voorwaarden dan ook de
algemene voorwaarden, de toelatingscriteria, het toetsingskader en de
klachtenprocedure van Impuls van kracht. Deze bepalingen zijn bij Impuls op te
vragen.
2. De kosten van de opleiding Oplossingsgericht Coachen bedragen € 3.395,00.
Hiervan is € 126,45 bestemd voor studieboek, werkmap en studiematerialen die u
van ons ontvangt en verblijfskosten van € 610,00. Inbegrepen in de prijs is alle
begeleiding behorende bij de opleiding: desgewenst advisering bij het opstellen van
een adequate leervraag in het voortraject, begeleiding en training op de
trainingsstage(n) zelf en verhelderende begeleiding met betrekking tot
huiswerkopdrachten, telefonisch of per mail van de docent te ontvangen.
3. De kosten van de opleiding dienen twee weken voor aanvang van de opleiding
volledig voldaan te zijn door storting op het bankrekeningnummer van Impuls, om
deelname zeker te stellen. Impuls behoudt zich het recht voor deelname te
weigeren, wanneer deze betaling niet tijdig is ontvangen.
4. De duur van het onderwijscontract omvat het moment van betaling tot het einde
van de laatste cursusdag.
5. Studiebelasting: 19 dagdelen training, exclusief 3 maal 2,5 uur intervisie,
verslaglegging, schrijven essay, lees- en huiswerk.
6. Impuls behoudt zich het recht voor bij onvoldoende inschrijving de opleiding geen
doorgang te laten vinden. Bij annulering wordt dit tenminste twee weken tevoren
aan de deelnemers bekend gemaakt. In dit geval worden de inschrijfgelden binnen
drie weken na annulering volledig gerestitueerd. De deelnemer kan tot 14
kalenderdagen na aanmelding de eigen deelname kosteloos annuleren. Daarna
gelden annuleringkosten: tot 30 dagen vóór aanvang van de training: € 75,00
administratiekosten; tot 1 week vóór aanvang: 50%; 1 week vóór aanvang: 100%
van de kosten. Vervanging is altijd mogelijk.
7. Copyright op het gebruikte cursusmateriaal blijft bij Impuls, zoals gesteld in de
Algemene Voorwaarden. De deelnemers zijn echter vrij dit voor eigen gebruik aan
te passen en te vermenigvuldigen.
8. Alle persoonlijke, zakelijke of vertrouwelijke informatie die door de cursist, de
opdrachtgever of vanuit de klantorganisatie wordt verstrekt blijft vertrouwelijk en
wordt niet aan derden of andere cursisten ter inzage gegeven. Tijdens de opleiding
bepaalt de deelnemer zelf wat en in hoeverre hij of zij informatie wil delen met
medecursisten.
9. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending benodigde
materialen en informatie over huidige en mogelijke vervolg trainingen.
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