Voorwaarden Yoga Teacher Training (Intensive) en Modules
Center Open Field @ Academie
ALGEMEEN:
Betalingswijzen:
1. Voor de Yoga Teacher Training (Intensive) en Modules kan van elk van de betalingswijzen welke worden
aangeboden op de website gebruik worden gemaakt. De vermeldde condities zijn van kracht.
2. Bij de keuze voor betaling in termijnen machtigt de deelnemer/ opdrachtgever hierbij de incassant
Center Open Field te Alphen aan den Rijn om op of omstreeks de eerste dag van de maand van aanvang
van de cursus, in achtereenvolgende maanden, gelijke termijnbedragen te doen afschrijven van zijn/haar
banknummer, totdat het aantal termijnen c.q. het resterende verschuldigde totale bedrag van de cursus is
voldaan. Dit banknummer dient bij de inschrijving te worden vermeld door de deelnemer/ opdrachtgever.
3. Mocht de deelnemer/ opdrachtgever het niet eens zijn met een incasso dan heeft deze ingevolge de
overeenkomst met de bank de bevoegdheid om het bedrag binnen 56 dagen na afschrijving - zonder
opgaaf van reden - bij diens bank terug te vorderen.
4. Als automatische incasso van het volledig verschuldigde bedrag, om welke reden dan ook, niet mogelijk
is, is de deelnemer/ opdrachtgever verplicht om tijdig op andere wijze te betalen. Bij het niet slagen van de
automatische incasso zal Center Open Field een bedrag van € 25,00 aan administratiekosten in rekening
brengen.
Kosten:
1. Bij niet of niet-tijdige betaling is de cursist over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd
vanaf 10 dagen na de factuurdatum.
2. De examen- en reisgelden in verband met deelname aan de Yoga Teacher Training of Modules zijn bij
het cursusgeld niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
Inschrijving:
1. Wanneer het volledige cursusgeld eenmaal is betaald, en je definitief tot de opleiding bent
toegelaten is er geen terug storting van het cursusgeld meer mogelijk (ook niet gedeeltelijk). Bij
betaling in termijnen ben je verplicht alle termijnen te voldoen, ook bij tussentijdse onderbreking,
beëindiging van of niet deelnemen aan de opleiding.
2. Annuleren van deelname aan de docentenopleiding YTTI kan alleen schriftelijk (per
aangetekende brief) aan Center Open Field. Deelname aan de opleiding is niet overdraagbaar aan
een andere persoon en verschuldigde betalingen zijn niet overdraagbaar aan andere cursussen en
opleidingen van Center Open Field.
3. Indien je binnen 14 dagen voor aanvang van de opleiding of onderdelen daarvan besluit om niet
deel te nemen ben je € 150 wegens administratie- en verwerkingskosten verschuldigd. Voor dit
bedrag zal je een factuur ontvangen en bij eventuele terugbetaling van reeds betaalde
cursusgelden zal dit bedrag in mindering worden gebracht.
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Vrijstelling:
In bepaalde gevallen, wanneer men aantoonbaar over adequate kennis beschikt is het mogelijk vrijstelling
voor onderdelen van de cursus te krijgen. Vraag deze per e-mail aan bij Flim Reydon.
Diploma:
De opleiding wordt afgerond met de uitreiking van een diploma mits voldaan is aan de volgende
voorwaarden:
• minimale aanwezigheid van 90%
• alle onderdelen met voldoende resultaat zijn afgerond.
Aansprakelijkheid:
1. Iedere cursist draagt zelf volledige verantwoordelijkheid voor zijn of haar gezondheid. Met het
ondertekenen van dit document verklaar je dat je lichamelijk gezond bent en geen medische klachten hebt
die volledige deelname aan het opleidingsprogramma in de weg zouden kunnen staan.
2. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier stem je er mee in zelf de volledige verantwoordelijkheid
te dragen voor alle risico’s, blessures of schade, die kunnen ontstaan door deelname aan het
opleidingsprogramma. Verder verklaar je bewust en vrijwillig af te zien van toekomstige claims tegen Center
Open Field en/of Flim’s Yoga Studio, zijn leraren en personeel, voor welke blessure en welke schade dan
ook, die je op zou kunnen lopen door deelname aan het opleidingsprogramma.
3. Als cursist van een opleidingsprogramma ben je verplicht blessures die tijdens de opleidingsperiode
ontstaan, zo ook eventuele zwangerschap en alle medische klachten die je deelname aan het programma
kunnen beïnvloeden, direct aan de docenten te melden.
Gedrag cursist:
Center Open Field kan een cursist verzoeken het programma te verlaten dan wel de toegang te ontzeggen
en de inschrijving te annuleren in geval van ontoelaatbaar gedrag van de cursist, of schending van ethische
richtlijnen volgens International Yoga Alliance For Ethics: http://www.internationalyogaallianceforethics.com/code-ofethics/.
In dat geval vindt geen restitutie plaats van cursusgeld.
Klachten procedure:
Eventuele klachten over inhoudelijke zaken van de opleiding of problemen met een docent dienen zo
spoedig mogelijk gemeld te worden bij de eigenaresse van Center Open Field. Klachten worden
vertrouwelijk behandeld. De student dient allereerst contact op te nemen met een Yoga Teacher Training
docent van Center Open Field. Indien dit niet afdoende is, kan een onafhankelijke derde persoon worden
ingeschakeld. De klachtenprocedure staat nauwkeurig omschreven in de bijlage.
Annulering door Center Open Field:
1. Center Open Field heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren of deelname van
de cursist te weigeren.
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2. De cursist heeft recht op terugbetaling van het volledige bedrag dat aan Center Open Field in het kader
van dit opleidingsprogramma is betaald.
3. Center Open Field heeft het recht deelname van de cursist te weigeren of uitvoering van het
opleidingsprogramma op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen
heeft voldaan.

Studievoortgang en Studie ondersteuning:
Een gecertificeerd yogadocent moet in staat zijn om zelfstandig te werken. Gedurende de opleiding
verwachten we dat je zelfstandig handelt en initiatief neemt om te groeien. Center Open Field zal cursisten
zodanig begeleiden dat het voortgang van de studie wordt vergemakkelijkt en de persoonlijke ontwikkeling
wordt bevorderd. Wij verwachten dat je ondersteuning vraagt wanneer dat nodig is. Met vragen kun je je
altijd richten tot Flim Reydon of het secretariaat. Halverwege de opleiding evalueren we de voortgang van
iedere deelnemer en aan het eind van het opleidingsjaar doen we dat nogmaals. Als zich obstakels
voordoen in het studieproces zullen deze worden besproken in een persoonlijk gesprek tussen docent en
cursist.
ROOSTER en TOETSING
Aanwezigheidsplicht:
Je aanwezigheid in de les is erg belangrijk, veel wordt er overgedragen in de lessen. Om voor het certificaat
in aanmerking te komen mag je niet meer dan twee en een halve dag missen. Indien niet aan deze
aanwezigheidsplicht wordt voldaan, dient er met de docent(en) besproken te worden of en hoe de lessen
ingehaald kunnen worden.
Vereisten:
Alle onderstaande onderdelen dienen met goed gevolg afgerond te worden:
• Dagboek bijgehouden over eigen yoga beoefening
• Asana evaluatie
• Evaluatie Lesgeven (halverwege opleiding)
• Ayurvedische beginselen (onderdeel schriftelijk examen)
• Schriftelijk (proef)examen (halverwege opleiding)
• Scriptie/ werkstuk
• Anatomie examen (onderdeel schriftelijk examen)
• Boekverslagen: The Heart of Yoga en Yoga Teacher Toolbox e.d.
• Workshop volgen (4 uren)
• 40 uur yogales volgen
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• Les observatie minimaal 3 lessen
• assisteren van minimaal 3 lessen
Toetsing:
Tijdens de opleiding wordt de voortgang op verschillende wijzen getoetst. Door middel van boekverslagen,
schriftelijke werkstukken, journaals, tentamens, praktijkexamens, projecten en persoonlijk eindwerkstuk
(scriptie).

Resultaten:
De resultaten van de toetsingen worden, tenzij anders staat aangegeven, in het algemeen tijdens de
volgende lesdag bekend gemaakt en meestal meteen retour gegeven.
Tentamen mogelijkheden – herkansingen:
Indien het niet mogelijk is om het examen op de geplande datum te maken, of je hebt deze met
onvoldoende resultaat afgerond dien je een nieuwe afspraak te maken om het betreffende
examenonderdeel te herkansen.
Workshops en lessen:
1. Tijdens de 200 uurs opleiding dien je minimaal 40 uur ( 1 les per week ) yogalessen te volgen, waarvan
minimaal 25 uur bij een Center Open Fielddocent. Deze kosten zijn niet inbegrepen in het cursusgeld. Wel
kun je als Teacher Training student gebruik maken van de kortingsprijzen voor studenten en 65-plussers.
(Indien je alle lessen bij Center Open Field zou volgen zijn de kosten rond de € 35 per maand –
jaarabonnement 1 les per week).
2. Alle deelnemers dienen minimaal één workshop (minimaal 4 contacturen) te doen bij een senior docent
over een aan yoga gerelateerd onderwerp. De kosten hiervan lopen uiteen en zijn niet inbegrepen in het
cursusgeld.
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