Algemene Voorwaarden
Myofasciale Pijn Seminars Groningen
Paulus Potterstraat 46
9718 TK GRONINGEN
info@myofascialepijn.nl

Aanmelding/inschrijving
1. Aanmelding voor de cursus dient te geschieden door inschrijving via de website
www.myofascialepijn.nl
2. Na aanmelding via de website zult u per email van ons een bevestiging ontvangen.
3. De inschrijving zal pas definitief zijn na ontvangst van het volledige cursusbedrag. Wanneer
plaatsing om onverhoopte reden toch niet mogelijk is, zal de inschrijver automatisch als
eerste geplaatst worden bij de eerstvolgende cursus of de inschrijver zal de reeds betaalde
kosten voor 100% vergoed krijgen, waarna de inschrijving zal worden geannuleerd.
4. Toelatingseisen

1. Nederlandse fysiotherapieopleiding.
2. Een opleiding op HBO-niveau in een van de andere bewegingsberoepen.
3. Anderszins: in overleg.

Tarieven
4. De cursus tarieven staan vermeld op onze website, typefouten en prijswijzigingen zijn
voorbehouden.
5. De cursuskosten zijn niet BTW belast.
6. Koffie, thee, lunch en het cursusmateriaal zijn bij de genoemde tarieven inbegrepen.
7. Betaling van het volledige cursusbedrag, dient tenminste 30 dagen voorafgaand aan de start
van de cursus, waarvan data genoemd zullen worden in de schriftelijke inschrijfbevestiging,
te zijn voldaan.
8. Alle betalingen dienen overgemaakt te worden op IBAN: NL94ABNA 053.78.55.041 t.n.v.
MPS te Groningen (hierbij staat vermeld dat de rekening staat op Maatschap WARK uit
Groningen).

Annuleringen/wijzigingen
9. Het is te allen tijde mogelijk voor de cursist de cursus te annuleren, met vergoeding van het
volledige cursusbedrag tot uiterlijk 30 dagen voor de start van de cursus.
10. Bij annulering binnen deze 30 dagen voor de start van de cursus, zal slechts 50% van de
kosten vergoed worden.
11. Bij annulering tijdens de duur van de cursus, zullen er géén kosten vergoed worden.
12. Annuleringen en/of verschuivingen dienen schriftelijk te geschieden en verzonden te worden
naar bovengenoemd adres of per e-mail gestuurd te worden naar info@myofascialepijn.nl.
13. Verschuiven binnen de termijn van 30 dagen voor de start van de cursus is niet mogelijk.

Deelnemers aantal

14. Om didactische redenen wordt, per te geven module, een maximum aantal deelnemers
gesteld. Bij overschrijding van dit maximum zal aan diegenen, die als laatste aan de betaling
van het volledige cursusbedrag hebben voldaan, een nieuwe startdatum worden
aangeboden.
15. Als de cursist niet kan/of wil ingaan op deze nieuw aangeboden datum zal Myofasciale Pijn
Seminars Groningen 100% van de kosten vergoeden.
16. Myofasciale Pijn Seminars Groningen behoudt zich het recht om geplande cursussen,
waarvoor onvoldoende inschrijvingen zijn, op ieder moment uit te stellen. De termijn voor
aanmelding zal dan mogelijk verlengd worden totdat er voldoende aanmeldingen zijn om de
cursus van start te laten gaan. Hierbij zal Myofasciale Pijn Seminars haar uiterste best doen
de reeds aangemelde cursisten tussentijds op de hoogte te stellen over de vorderingen en zo
spoedig als zij kan, nieuwe data vast te stellen.
17. De cursist heeft, geschetst in voorgaande situatie, te allen tijde het recht om de inschrijving
te annuleren met vergoeding van 100% van de kosten.

Verhindering
18. Myofasciale Pijn Seminars Groningen zal al het redelijke in het werk stellen om haar
cursussen doorgang te laten vinden en zal evenwel niet aansprakelijk zijn, indien haar
cursussen geen doorgang kunnen vinden om redenen die buiten haar invloedssfeer liggen.
19. In het geval van verhindering van de doorgang van één der cursussen, zal Myofasciale Pijn
Seminars Groningen dit zo spoedig mogelijk aan de ingeschreven cursisten kenbaar maken.
20. Tevens zal Myofasciale Pijn Seminars Groningen in geval van verhindering de cursus zo
spoedig mogelijk hervatten en/of herindelen en alleen in uitzonderlijke omstandigheden
deze laten vervallen.

Auteursrecht
21. Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en
mogen niet gekopieerd, gereproduceerd of anderszins vermenigvuldigd worden.
22. Het maken van video- en/of geluidsopnamen van een cursus of een gedeelte hiervan is
uitdrukkelijk verboden.
23. Het is de cursist niet toegestaan, tijdens de cursus gebruikte producten of gedeelten daarvan,
te verveelvoudigen en/of ter beschikking te stellen aan derden.
24. Het kopiëren, reproduceren, vermenigvuldigen, opnemen, verveelvoudigen en/of ter
beschikking stellen aan derden van het cursusmateriaal en/of cursus documentatie is in strijd
met de wet voor auteursrecht en zal gerechtelijk aangevochten/verdedigd worden.

Klachtenregeling
25. Voor het indienen en behandelen van een klacht verwijst Myofasciale Pijn Seminars naar
haar klachtenprocedure zoals vermeld op de website https://myofascialepijn.nl/wpcontent/uploads/2021/03/Klachtenregeling-Scholing-MPS_29-10-2010.pdf

Aansprakelijkheid
26. Myofasciale Pijn Seminars Groningen, noch de cursusleiding, noch één van haar docenten of
gastdocenten kan aansprakelijk gesteld worden voor schade van welke aard dan ook, die
ontstaat tijdens de cursus.
27. Evenmin kan Myofasciale Pijn Seminars Groningen, noch de cursusleiding, noch één van haar
docenten of gastdocenten verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van een door
de cursist in zijn/haar praktijk toegepaste therapie.
28. Voorafgaand aan de cursus dient de cursist een verklaring te ondertekenen waarin hij/zij
aangeeft zich bewust te zijn van de (geringe) kans op verwondingen, als gevolg van het
oefenen van de dry needling technieken door medecursisten. Uiteraard zullen de docenten
en gastdocenten van Myofasciale Pijn Seminars gedurende de cursus hun uiterste best
blijven doen om de kans op eventuele verwondingen zo klein mogelijk te houden tijdens het
oefenen van deze technieken.

Afwijking
29. Alle genoemde voorwaarden sluiten de toepassing van door de cursist eigen gestelde
voorwaarden, van welke inhoud of welke vorm dan ook, uit.
30. Alle typefouten op de website en alle verdere documentatie zijn voorbehouden.

