Algemene voorwaarden leergang HSP Begeleider en opleiding HSP Professional
Deze voorwaarden hebben betrekking op de leergang ‘HSP begeleider’ en de
opleiding ‘HSP professional’ die gegeven worden door Instituut EszenzZ te
Wervershoof.
Inschrijving
Inschrijving voor de leergang ‘HSP begeleider’ en de opleiding ‘HSP professional’
gebeurt per e-mail of per post en wordt per e-mail bevestigd na ontvangst van het
inschrijfformulier en de aanbetaling van honderd euro. Een echt geschreven
handtekening op het formulier is verplicht. Een digitale handtekening of een
persoonsnaam is hierbij onvoldoende voor deelname. Deelname staat pas vast
wanneer zowel het formulier als de aanbetaling beiden door ons zijn ontvangen. Bij
‘overinschrijving’ geldt een toelating op basis van volgorde ontvangst
inschrijfformulier en aanbetaling. U kunt zich vrijblijvend opgeven als
reservedeelnemer indien de leergang of opleiding voortijdig is volgeboekt. Instituut
EszenzZ neemt dan in volgorde van inschrijfdatum betreffende deze reservelijst
telefonisch contact op met de geïnteresseerde deelnemer, wanneer er voortijdig
een deelnemer annuleert.
Deelname
De leergang ‘HSP begeleider’ en de opleiding ‘HSP professional’ hebben als doel
hooggevoelige personen te gaan begeleiden in de praktijk. Daarom is het belangrijk
dat de deelnemers zelf herkenning vinden in hooggevoelige eigenschappen en de
hooggevoelige lasten hieromtrent reeds hebben gereduceerd en er in het dagelijks
bestaan mee kunnen functioneren. De leergang is niet bedoeld voor diegenen
waarbij het werken aan individuele therapeutische processen en/of het verwerken
van (traumatische) ervaringen aandacht behoeft. Indien deze situatie speelt is
deelname (nog) niet mogelijk. Uiteraard zal de gegeven theoretische en praktische
inhoud de reeds bestaande omgang met hooggevoeligheid ten positieve kunnen
versterken en zal de deelnemer verder kunnen groeien in het uiten van de
hooggevoelige kwaliteiten. De deelnemer is zich hiervan bewust alvorens hij/zij zich
definitief inschrijft voor deelname. Neem voor mogelijke vragen omtrent uw
persoonlijke situatie telefonisch contact op met Instituut EszenzZ.
Afspraken met betrekking tot organisatie en lesmateriaal
1. Alle partijen verplichten zich om informatie van vertrouwelijke aard binnen de
scholingssetting te houden en niet aan derden openbaar te maken.

2. Instituut EszenzZ heeft het recht om, indien de omstandigheden dit
noodzakelijk maken (denk bv aan Covid), wijzigingen aan te brengen in het
aangekondigde programma of de tijden daarvan.
3. Instituut EszenzZ verplicht zich om al het redelijke te doen om een reeds
gestarte leergang of opleiding te voltooien, afhankelijk van de situatie zo
mogelijk in een later stadium of indien mogelijk per direct door een
aangestelde vervangende docent in het geval van bijvoorbeeld ziekte.
Indien dit niet meer mogelijk is worden de niet gevolgde lessen gerestitueerd.
4. Voor het verkrijgen van het certificaat ‘HSP begeleider’ dient de cursist ten
minste acht van de negen lessen te hebben gevolgd.
5. Voor het verkrijgen van het diploma ‘HSP professional’ dient de cursist ten
minste elf van de dertien lessen hebben gevolgd.
6. Gemiste lessen kunnen door de jaarplanning niet worden ingehaald, tenzij
van de gemiste les een tussentijdse workshop wordt gegeven. Uiteraard
kunnen de gevormde oefengroepen de gemiste lessen alsnog overdragen.
7. De cursist is zich ervan bewust dat de studie ongeveer 2 ½ uur studietijd per
keer zal vragen en dat los daarvan deelname aan gevormde oefengroepjes
belangrijk is om de inhoud eigen te maken.
8. De uitgereikte certificaten en diploma’s geven geen mogelijkheid tot
vergoedingen bij de zorgverzekeraars.
9. Het aangereikte lesmateriaal mag niet aan derden of in het openbaar
worden verspreid of gekopieerd. Met uitzondering van de door de trainer in
de lessen aangegeven onderdelen die gebruikt kunnen worden in de eigen
praktijk met toekomstige cliënten. De ‘HSP-3-in-1 test’ mag op een eigen
website worden geïntegreerd, mits de bron ervan nadrukkelijk wordt vermeld.
10. Een gecertificeerde ‘HSP begeleider’ of gediplomeerde ‘HSP professional’
heeft de mogelijkheid zich aan te sluiten bij het ‘HSP Begeleiders Netwerk
Nederland’ (HSPBN).
11. Termijnbetalingen zijn kosteloos in overleg met Instituut EszenzZ mogelijk.

Annulering
Annulering door de participant:
1. De leergang of opleiding mag tussentijds door u worden beëindigd.
2. Het totale cursusgeld dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de
leergang te zijn voldaan, tenzij anders afgesproken (termijnbetaling).
3. Het aanbetalingsbedrag kan niet worden gerestitueerd bij een definitieve
annulering. Het aanbetalingsbedrag kan bij annulering eenmalig worden
meegenomen/doorgeschoven naar de eerstvolgende start van de leergang
‘HSP begeleider’ of opleiding ‘HSP professional’. De cursist hoeft dan geen
extra aanbetaling te doen.
4. Bij annulering op of na geplande startdatum van de leergang is de cursist de
volledige cursusprijs verschuldigd en is eventueel opeisbaar.
5. Bij annulering vanaf zeven dagen voor de geplande startdatum is de cursist
50% van de volledige cursusprijs verschuldigd.
6. Bij annulering meer dan zeven dagen voor de geplande startdatum ontvangt
de cursist het volledige cursusbedrag, exclusief het aanbetalingsbedrag
binnen zeven dagen retour.

Annulering door Instituut EszenzZ:
1. Bij het niet doorgaan van de totale leergang ‘HSP begeleider’ of opleiding
‘HSP professional’, door bijvoorbeeld onvoldoende deelname, ziekte van de
docent of andere onvoorziene omstandigheden zoals een pandemie,
worden de deelnemers zo vroeg en snel mogelijk ingelicht. De leergang ‘HSP
begeleider’ en de opleiding ‘HSP professional’ zullen starten vanaf zes
deelnemende cursisten.
2. Indien mogelijk wordt bij het niet doorgaan van de totale leergang een
alternatief aangereikt door het aanstellen van een vervangende docent of
locatie. Indien er definitief geen alternatieve mogelijkheden beschikbaar zijn
wordt het reeds overgemaakte cursusgeld binnen 7 dagen volledig
teruggestort inclusief het aanbetalingsbedrag.
3. Voor het niet doorgaan van de leergang ‘HSP begeleider’ of opleiding ‘HSP
professional’ wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Coulanceregeling
Bij onvoorziene redenen, waardoor de totale leergang ‘HSP begeleider’ of opleiding
‘HSP professional’ voortijdig of tussentijds niet kan worden gevolgd of vervolgd,
hierbij wordt bedoeld ernstige ziekte, een ongeluk of ziekte/overlijden van een
naaste, wordt in overleg met de cursist gekeken wanneer de gemiste lessen, indien
gewenst, kunnen worden ingehaald in een later leerjaar. Wanneer de cursist met
deze genoemde onvoorziene redenen niet (verder) kan deelnemen aan de
leergang ‘HSP begeleider’ of opleiding ‘HSP professional’ worden de niet gevolgde
lessen gerestitueerd. Deze coulanceregeling geldt niet voor overige redenen waarbij
een leergang voortijdig of tussentijds wordt beëindigd.
Akkoord
Bij het ondertekenen van het inschrijfformulier en door het voldoen van de
aanbetaling gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.
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