ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR (AANKOMENDE) RGM-PRACTITIONERS

Door het inschrijven voor een cursus of evenement gaat men akkoord met de algemene
voorwaarden voor (aankomende) RGM-practitioners. De voorwaarden worden bij de nota
gevoegd welke wordt toegezonden na inschrijving voor een introductiecursus.
Afgelasten van een cursus of evenement door RGM Nederland
1. RGM Nederland behoudt zicht het recht om een cursus of evenement te allen tijde af
te gelasten. RGM Nederland zal zich maximaal inspannen om afgelasting te
voorkomen, maar als hiertoe wordt besloten, dan wordt aan de deelnemers het
betaalde bedrag 100% teruggestort.
2. Deelname aan een vervolgcursus dient plaats te vinden binnen 12 maanden na
deelname aan de introductiecursus. Na deze 12 maanden vervalt het recht op
deelname aan de vervolgcursus, er vindt geen restitutie plaats van cursusgeld. Wil
men toch deelnemen aan een vervolgcursus, dan zal men eerst opnieuw deel moeten
nemen aan de 2e dag van een introductiecursus. De kosten hiervoor bedragen €150
exclusief btw.
Annulering door een deelnemer
3. Wanneer een cursist deelname aan een cursus of evenement annuleert, dan worden,
in alle gevallen en ongeacht de omstandigheden, administratiekosten gerekend van
€15,00, exclusief btw.
4. Bij annulering van deelname aan een cursus of evenement tot 30 dagen voor
aanvang van de cursus of evenement wordt het cursusgeld volledig gecrediteerd;
Bij annulering 15-30 dagen voor aanvang van de cursus of evenement wordt 75% van
het cursusgeld gecrediteerd.
Bij annulering 8 -14 dagen voor aanvang van de cursus of evenement wordt 50% van
het cursusgeld gecrediteerd.
Bij annulering 0-7 dagen voor aanvang van de cursus of evenement wordt geen
cursusgeld gecrediteerd.
5. Wanneer een cursist zich (met korting) heeft opgegeven voor zowel de
introductiecursus als voor de vervolgcursus en zich afmeldt voor de vervolgcursus,
dan vervalt de korting en wordt uitsluitend de introductiecursus gerekend tegen het
normale tarief. Het bedrag dat te veel is ontvangen wordt gecrediteerd.

Betalingsvoorwaarden
6. Na inschrijving ontvangt de deelnemer een factuur. De deelname aan een cursus of
evenement is pas definitief wanneer de betaling van de factuur is ontvangen. Als de
betaling is niet ontvangen uiterlijk 7 dagen voor aanvang, dan mag de plaats in de
cursus of evenement aan iemand anders worden toegekend.
7. In overleg met RGM Nederland is het mogelijk om het cursusgeld in termijnen te
voldoen.

Aansprakelijkheid
8. RGM Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade
aan eigendommen van deelnemers van een cursus of evenement georganiseerd door
RGM Nederland.
Klachten
9. Bij klachten over een cursus of evenement kan de deelnemer contact opnemen met
RGM Nederland. RGM Nederland zal zich maximaal inspannen om de klacht op een
voor beide partijen bevredigende en acceptabele wijze op te lossen.
Bijdrage RGM Nederland
10. Met het succesvol afronden van de vervolgcursus wordt men internationaal
gecertificeerd RGM-pracitioner. RGM Nederland zal zich inzetten om alle
practitioners in Nederland op professionele wijze te ondersteunen, zowel individueel
als in het algemeen. Dit gebeurt onder meer door:
a. Het vertegenwoordigen en onder de aandacht brengen van RGM in de breedste zin,
zoals bij congressen, onderzoekers, medici, patiëntenorganisaties, (speciaal-)
onderwijsinstellingen en (sociale) media;
b. bemiddelen tussen vraag en aanbod, zowel voor individuen als instellingen;
c. vermelding op de website www.rgm-nederland.nl onder ‘vind een practitioner’,
desgewenst met verschillende locaties;
d. ondersteuning te verlenen bij vragen van practitioners, telefonisch of per mail;
e. het beschikbaar stellen van oefeningen, meetinstrumenten, promotiemateriaal en
andere informatie via het afgeschermde intranet;
f. organiseren van een jaarlijkse landelijke practitionersdag;
g. coördinatie- en ondersteuning van regionale oefengroepen.
Voor deze ondersteuning wordt met ingang van het nieuwe jaar nadat men practitioner is
geworden, een jaarlijkse bijdrage gevraagd van €80,00, exclusief btw. Deze bijdrage geeft
tevens 50% korting op deelname aan de jaarlijkse landelijke practitionersdag.
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