
Algemene voorwaarden voor de opleidingen van De Geboortespecialist      

                                                                                                                                                                  

1. Certificaat Een certificaat als bewijs van de specifieke kennis en vaardigheden wordt 

verstrekt bij het volgen van de opleidingen tot Geboortetrauma Consulent of Therapeut en de 

opleiding tot Traumapreventie Coach. Alle deelnemers moeten bij minimaal 90 % van de 

contacturen aanwezig zijn en het examen succesvol afronden. 

2. Vertrouwelijke informatie Met alle informatie die door of over deelnemers en/of cliënten 

gedeeld wordt en vertrouwelijk van aard is, wordt door de docent en alle deelnemers voor, 

tijdens en na de opleiding vertrouwelijk omgegaan. Geheimhouding over deze gegevens is 

voor altijd verplicht en geldt ook voor de informatie die cliënten in de toekomst met je delen. 

Download voor het omgaan privacy gevoelige informatie de Privacyverklaring De 

Geboortespecialist.  

3. Annulering  De deelnemer mag tot aanvang van de eerste lesdag de opleiding annuleren.  

Voor deelnemers geldt een bedenktermijn van tenminste 14 dagen, indien de deelnemer de 

opleiding boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit 

geldt geen bedenktijd. Neem bij vragen contact op met de opleider. 

Als een onderdeel niet wordt gehaald, is er een herkansingsmogelijkheid om het thema in de 

volgende geplande opleiding, betaald te volgen en af te sluiten. Wanneer een deelnemer 

door overmacht (sterfte, ziekte in naaste kring) niet in staat is geweest een dag bij te wonen, 

krijgt zij gratis de kans dit in een volgende opleiding in te halen. Deze situatie is ter 

beoordeling van de opleider. 

Condities waaronder de opleiding(dag) eventueel niet doorgaat: in situaties waarbij de 

opleider te maken heeft met overmacht. De opleiding(dag) wordt zo snel mogelijk opnieuw 

gepland en gegeven. Zo nodig wordt een vervangende docent geregeld en/of een 

vervangende opdracht gegeven. 

4. Intellectueel eigendom Al het lesmateriaal is auteursrechtelijk beschermd en eigendom 

van De Geboortespecialist. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor 

eigen niet-commercieel gebruik in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden, zijn 

zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan. De documenten zijn 

gekenmerkt met Copyright De Geboortespecialist. 

5. Privacyregeling De deelnemer geeft toestemming, wanneer zij op de site van De 

Geboortespecialist wilt staan, haar foto, telefoonnummer, email en website toe te voegen 

aan het overzicht van het team geboortetrauma consulenten/therapeuten of 

Traumapreventie Coaches. Voorwaarde is kennis te nemen van het privacyverklaring op de 

site van De Geboortespecialist ten behoeve van het zorgvuldig omgaan met de gegevens 

van de cliënten en zich te houden aan de gezamenlijke afspraken die daarin zijn vastgelegd, 

overeenkomstig met de wetgeving (AVG).  

 

https://degeboortespecialist.nl/wp-content/uploads/2018/10/Privacyverklaring-De-Geboortespecialist.pdf
https://degeboortespecialist.nl/wp-content/uploads/2018/10/Privacyverklaring-De-Geboortespecialist.pdf

