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Algemene Voorwaarden 
Gentleminds Opleiding Trainer in MBSR

Inschrijving en toelating
 U schrijft zich in voor de opleiding door het volledig invullen, ondertekenen en opsturen (via email of 

post) van het aanmeldingsformulier.
 Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u een bevestiging van ontvangst en een uitnodiging voor een 

gesprek over de opleiding. 
 Het Gentleminds instituut behoudt zich het recht voor iemand niet tot de opleiding toe te laten of 

iemand de toegang tot de opleiding te ontzeggen.
 U bent aangemeld na het gesprek en invulling en ondertekening van het deelnamecontract 

(aanmeldformulier) door het Gentleminds. Na het kennismakingsgesprek ontvangt u een kopie van het 
deelnamecontract.

 Na aanmelding en het kennismakingsgesprek ontvangt u, uiterlijk 3 weken voor aanvang van de 
opleiding, een factuur op uw naam. Genteminds is geregistreerd bij het Centraal Register Kort 
Beroeps Onderwijs (CRKBO) en is vrijgesteld van btw.

Certificaat
U ontvangt na de opleiding een MBSR certificaat wanneer u:
 minimaal 90% van de tijd aanwezig bent geweest; 
 u zelf een 8-weekse training in MBSR met ten minste vier deelnemers heeft gegeven en de deelnemers met 

uw geluidsbestanden hebben gewerkt/geoefend;
 eigen geluidsbestanden heeft gemaakt van de bodyscan, liggende yoga, zitmeditatie

en staande yoga;  
 vijf supervisies heeft gehad bij een van de opleidingsdocenten; 
 ten minste zes keer geparticipeerd heeft in een intervisiegroep; 
 een eindwerk heeft geschreven dat door het instituut akkoord is bevonden,
 het volledige opleidingstarief heeft betaald.

Heeft u aan een of meer van bovenstaande voorwaarden voor een certificaat niet voldaan, dan ontvangt u 
geen certificaat, maar een ‘bewijs van deelname.’ Mocht het wegens persoonlijke omstandigheden niet 
lukken om de opleiding binnen de opleidingsperiode af te ronden, dan heeft u tot één jaar na de laatste 
opleidingsworkshop de tijd om alsnog het certificaat te behalen. 

Onthouding certificaat
Het instituut kan een deelnemer aan de Opleiding tot Trainer in MBSR het certificaat onthouden. Voordat 
onthouding van het certificaat plaatsvindt, wordt een bindend studieadvies aan de deelnemer gegeven. 
Hieraan kunnen extra kosten verbonden zijn. Nadat aan het bindend studieadvies is voldaan, wordt opnieuw 
bepaald of de deelnemer een MBSR certificaat krijgt. 

Een bindend studieadvies is alleen mogelijk als drie of meer docenten van Gentleminds ermee instemmen 
dat een deelnemer onvoldoende kennis, vaardigheden of ervaring heeft in mindfulness meditatie en/of zich 
onvoldoende heeft ontwikkeld in de rol van mindfulness trainer.

Onthouding van een certificaat kan alleen indien drie of meer docenten van het instituut overeenkomen dat, 
ook na het bindend studieadvies, bij de betrokken deelnemer sprake is van onvoldoende kennis, 
vaardigheden of ervaring in mindfulness meditatie en/of onvoldoende ontwikkeling in de rol van 
mindfulnesstrainer.
Als de deelnemer geen MBSR certificaat krijgt, dan wordt een ‘bewijs van deelname’ uitgereikt.

Auteursrecht
Het auteursrecht op de door Gentleminds uitgegeven opleidingsmateriaal berust bij het instituut, tenzij een 
andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke 
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toestemming van het instituut mogen geen gegevens uit de trainershandleiding, het werkboek, 
geluidsbestanden van docenten of enig ander opleidingsmateriaal worden gepubliceerd of vermenigvuldigd.
U ontvangt van Gentleminds ook digitaal het werkboek voor deelnemers aan de 8-weekse training. Dit 
werkboek mag alleen gebruikt worden ten behoeve van het geven van uw 8-weekse MBSR trainingen, niet 
voor andere doeleinden. Het auteursrecht hiervan berust bij het instituut. 

Aansprakelijkheid 
Op Gentleminds rust een inspanningsverplichting om de trainersopleiding naar beste inzicht en vermogen uit 
te voeren. Het instituut sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade en/of kosten ontstaan op de 
locatie van Gentleminds of op locatie waar de opleiding plaatsvindt, voor zover zich hiertegen geen regels 
van dwingend recht verzetten.

Het instituut sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor financiële schade voortvloeiend uit 
(overheids)maatregelen in geval van een epidemie, pandemie of (andere) overmachtssituatie.  Gentleminds 
zal zich in een dergelijke situatie optimaal inspannen om de voortgang van een opleiding of nascholing zo 
goed als mogelijk te laten verlopen. 

Deelnemers aan de opleiding dragen zelf verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid en het 
lichamelijke, psychische en interpersoonlijke functioneren. Verder verwachten we van deelnemers de 
bereidheid om deel te nemen aan oefeningen in opleidingsworkshops, in kleinere en grotere subgroepen, en 
om feedback te geven en te ontvangen.

Om reden van kwaliteitsverbetering behoudt het instituut zich het recht voor organisatorische en inhoudelijke 
wijzigingen aan te brengen in het opleidingsprogramma. 
Mede afhankelijk van het aantal deelnemers kan Gentleminds de docentensamenstelling wijzigen. Bij een 
grotere groep kan het zijn dat bij workshop 1 en workshop 3 twee docenten de gehele workshop les geven 
en bij een kleinere groep geeft 1 docent les.

Klachten
Eventuele klachten over de door het instituut geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na 
voltooiing van de opleiding schriftelijk en gemotiveerd aan Gentleminds kenbaar te worden gemaakt, bij  
gebreke waarvan u wordt geacht akkoord te zijn gegaan met de (kwaliteit van de) geleverde dienstverlening. 
Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van zijn  betalingsverplichting. Meer informatie over 
de klachtenprocedure van het instituut vindt u op de website van het instituut 
(www.instituutvoormindfulness.nl) onder ‘Klachtenprocedure.’

Betaling
De betaling van de opleiding kan in 1, 2 of maximaal 3 termijnen.
U ontvangt een bevestiging van het aantal termijnen waarin u betaalt. 
Voor elke termijnbetaling ontvangt u een factuur. Het factuurbedrag (van de eerste termijnbetaling) dient 
uiterlijk 7 dagen vóór aanvang van de opleiding voldaan te zijn.

Annuleringsregeling
 Annuleren kan alleen schriftelijk per aangetekend verzonden brief. 
 Bij annulering tot 6 weken voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht.
 Bij annulering tussen 6 en 4 weken voor aanvang van de opleiding betaalt u 20% van het totale  

factuurbedrag. Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de opleiding betaalt u 50% van 
het totale factuurbedrag.
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 Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding vindt geen restitutie plaats en betaalt u 
het totale factuurbedrag. 

 Als u annuleert binnen 6 weken voor aanvang van de opleiding en u draagt een vervanger voor die 
aan alle gestelde toelatingseisen voldoet en die zich voor de opleiding inschrijft, dan volgt restitutie 
van het reeds betaalde factuurbedrag.

 Bij opzegging tijdens de opleiding of bij het niet verschijnen van de deelnemer in de opleiding bent u 
het volledige factuurbedrag verschuldigd.

 Als de opleiding wegens onvoldoende inschrijvingen niet door kan gaan, dan vindt restitutie plaats van 
alle reeds betaalde opleidingskosten.

 Indien een docent wegens overmacht uitvalt, wordt gestreefd naar adequate vervanging van de 
docent. Als vervanging niet lukt, wordt in overleg een inhaalworkshop vastgesteld. Kunt u hierbij niet 
aanwezig zijn, dan heeft u recht op restitutie van de kosten van die betreffende workshop. 

 Indien een workshop door overmacht niet door gaat en u niet bij de inhaalworkshop aanwezig kunt 
zijn, ontvangt u hiervoor restitutie. De restitutie is als volgt vastgesteld: 
(Het totaalbedrag : het totaal aantal opleidingsdagen) x het aantal vervallen dagen.

 Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting, ontvangt de deelnemer een aanmaning. Wanneer 
ook deze aanmaning niet tijdig wordt nagekomen, komen de wettelijke rente en de buitengerechtelijke 
en gerechtelijke kosten ten laste van de deelnemer. 


