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*Inschrijvingen
Inschrijving geschiedt d.m.v. het insturen van een volledig ingevuld inschrijfformulier en 
gezondheidsverklaring.
Inschrijvingen gaan per studiejaar/ 2 of 3 jaar.
Inschrijvers krijgen een bericht van aanmelding en een factuur toegestuurd. Elke deelnemer krijgt 
minstens twee weken voor aanvang van de opleiding een bericht van plaatsing toegestuurd. Hierbij geldt 
dat de volgorde van betaling bepalend is voor je definitieve plaatsing met inachtneming van artikel 7 
van de Algemene voorwaarden. We raden je daarom aan zo spoedig mogelijk in te schrijven om 
teleurstelling te voorkomen.

o *Betaling
Je betaalt de opleidingskosten per jaar, zoals vermeld op het inschrijfformulier wat je hebt 
ondertekent, binnen de betalingstermijn vermeld op de factuur.
In twee termijnen betalen is mogelijk.
Meteen voor 2 of 3 jaar betalen is ook mogelijk.

Bepalend voor plaatsing is de volgorde van binnengekomen betalingen, met inachtneming van artikel 
7 van de Algemene voorwaarden.  

*Annulering
Inschrijving kan tot twee maanden voor de geplande aanvangsdatum schriftelijk worden geannuleerd
waarbij het reeds betaalde bedrag wordt geretourneerd Tot een maand voor aanvang kan 50% van het
cursusgeld worden geretourneerd. Tot 14 dagen vooraf 25% restitutie van het cursusgeld. Daarna vindt
geen restitutie plaats. Het is wel mogelijk om dan een andere cursist deel te laten nemen, die aan de
gestelde toelatingsvoorwaarden voldoet naar inzicht en beoordeling van de docenten, op de
vrijgekomen plaats. Ook bij tussentijds afbreken van de cursus/workshop, betaal je het gehele bedrag.

*Certificering
Cursisten die de leerstof na een praktijk- en theorietoetsing kunnen hanteren, toepassen en blijk geven
van integratie, ontvangen het certificaat. Om voor certificering in aanmerking te komen mag er niet
meer dan 2 lessen per jaar gemist worden. Gecertificeerde therapeuten mogen de naam Energetische
Heelkunde therapeut voeren met gebruik van het beeldmerk.

*Onderbreking van de opleiding
Bij noodgedwongen onderbreking van de opleiding heb je geen recht op teruggave van het cursusgeld. 

*Aansprakelijkheid
Voor enige schade ontstaan tijdens of na de cursussen en alles wat hieruit voort kan vloeien, is Petri de
la Croix Healing niet aansprakelijk. Adviezen en werkmethodes garanderen geen genezing en mogen
uitsluitend worden gebruikt in aanvulling op en nooit in de plaats van een reguliere behandelwijze.
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