Algemene voorwaarden voor deelname aan de cursussen van het UIB.
1. Bij de schriftelijke aanmelding via de website via het inschrijvingsformulier voor deelname aan een cursus
vraagt het Upledger Institute Belgium (UIB) een voorschot te storten op het rekeningnummer van het UIB
(Belfiusbank, IBAN: BE40 0688 9698 2063, BIC: GKCCBEBB) ten bedrage van 150€, waarvan 50€
inschrijvingsgeld (administratiekosten).
U krijgt automatisch per mail een inschrijvingsbevestiging
toegestuurd.
Het volledige cursusbedrag dient een maand voor aanvang van de cursus in het bezit van het UIB te zijn om
zeker te zijn van je cursusdeelname. Een factuur met betalingsbevesting wordt u per mail bezorgd na
volledige betaling van het cursusbedrag.
2. Bij ingebreke blijven van betaling worden de verschuldigde sommen van rechtswege vermeerderd met
een interest van 6% per jaar. Voor ieder eventueel geschil tussen partijen zijn enkel de Rechtbanken van het
Arrondissement Brussel bevoegd.
3. Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:
-tot 4 weken voor aanvang van de cursus 50€ administratiekosten.
-bij annulering minder dan 4 weken voor aanvang van de cursus 150€.
-bij afwezigheid op eerste cursusdag : 50% van het totale cursusbedrag met een minimum van 150€.
4. Indien de cursist annuleert binnen de vier weken voor aanvang van de cursus en er is sprake van
overmacht (ziekte, ongeval, familiale omstandigheden, etc. , dit ter beoordeling van het UIB) worden alleen
de administratiekosten van 50€ in rekening gebracht. Het saldo van de reeds gedane betaling zal
terugbetaald worden.
5. Indien de cursus, of door ziekte of ongeval van de docenten, of bij onvoldoende inschrijvingen of door
enige andere reden ook, op korte termijn voor de aanvang der cursus afgezegd moet worden, heeft de
cursist recht op volledige terugbetaling van de reeds betaalde cursusgelden.
Voor verder gemaakte kosten, zoals het afzeggen van patiënten-cliënten, logies, reis e.d. kan de cursist
geen enkele aanspraak doen gelden op enige vergoeding vanwege het UIB.
6. Cursisten, die tijdens een cursus om redenen van ziekte of andere omstandigheden de betreffende cursus
niet verder kunnen volgen, hebben geen recht op restitutie van het cursusbedrag.
Indien er voldoende plaats is, kan de cursist de betreffende cursus op een ander moment volgen, mits een
bijkomende vergoeding te betalen voor de lunch- en koffiepauzes.
7. Cursisten kunnen hun cursusplaats niet onderling ruilen zonder voorafgaande toestemming van het UIB of
de cursusleiding van dat moment.
8. Een cursusplaats geldt als bevestigd, indien:
-een aanmelding is gebeurd (webinschrijving).
-voldaan is aan de toelatingscriteria voor de betreffende cursus.
-het totale cursusbedrag is voldaan, 4 weken voor aanvang van de betreffende cursus.
-de cursist een inschrijvingsbevestiging per mail van het UIB heeft ontvangen.
9. Verblijf op het instituut of in de lesruimte is op eigen risico.
Demonstraties en praktijkoefeningen, die de deelnemers toepassen op patiënten of op andere deelnemers,
vallen onder de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. Aanspraken op schadevergoeding, op welke
(rechts)grond dan ook, van de docenten, assistenten en het UIB zijn uitgesloten. Elke deelnemer wordt
aanbevolen in het bezit te zijn van een BA-verzekering beroep (inclusief CST). Deze BA-beroep (ook voor
CST) kan door de cursist tijdens zijn opleiding bekomen worden bij AMMA-verzekeringen via het UIB.
10. Elke deelnemer aan een infodag, opendag of elke andere activiteit van het UIB, is volledig
verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn deelname en eventuele gevolgen.
11. Het UIB houdt zich het recht voor om tijdens en na elke cursus de voortgang van de cursist te evalueren
en indien nodig de cursist voor vervolgdeelname tijdelijk of defintief uit te sluiten.
Het UIB houdt zich ook het recht voor om elke kandidaat cursist te evalueren
en al dan niet te accepteren voor deelname aan een (vervolg)cursus.
Cursisten die een voorgeschiedenis hebben van : behandelingen door een psychiater of
psycholoog, een psychopathologie of het gebruik van psychofarmaca, dienen dit vooraf te melden
aan het UIB bij inschrijving.
12. Het is niet toegestaan om zelfstandig onderricht te geven met gebruikmaking van de naam Upledger,
CranioSacraalTherapie (CST) en SomatoEmotional Release (SER). Deze zijn internationaal gepatenteerd.
13. Voorkennis anatomie, fysiologie en pathologie worden aanbevolen voor deelname aan de cursussen
CST.
14. De cursist verklaart zich door zijn inschrijving voor de opleiding CST akkoord met de beroepscode en
ethiek van de craniosacraal therapeut, zoals bepaald door het UIB en de beroepsvereniging ProCranioBe.

