N.M.A. (New Move Academy)
Hogedijk 96, 86464 NZ Sint Johannesga
www.newmoveacademy.nl
info@newmoveacademy.nl

Tel: 0513 - 552535

Overeenkomst opleiding Business en Communicatie en NLP

Datum:…………………..
Volledige voornamen:
Achternaam cursist(e):

……………………………………………….

Roepnaam:

……………………………………………….

Adres:

……………………………………………….

Eventueel E-Mail:

……………………………………………….

Postcode / plaats:

……………………………………………….

Telefoon nummer:

……………………………………………….

Geboortedatum:

……………………………………………….

Geboorteplaats:

……………………………………………….

Naam huisarts:

……………………………………………….

Telefoon huisarts:

……………………………………………….

Bovengenoemde gaat de opleiding aan voor de periode van: 12 maanden, wat in zal
houden dat hij of zij 1 avond per maand les heeft.
De eerste lesdag zal zijn op ........................…Na 12 maanden is het contract ontbonden.
Per dagdeel zal de NMA 3 uren les geven, welke zullen worden gegeven op de
dinsdagavond.

Locatie: Hogedijk 96 8464 NZ Sint Johannesga

Betaling
0 Betaald de cursist(e) het bedrag in 1 keer dan is het totale bedrag € 1950,00
kiest de cursist ervoor te betalen in termijnen dan is het totale bedrag € 2086,50

0 De Leerling wenst de opleiding te betalen in: 12 termijnen.

Betaling per factuur.
Betalen kan alleen per bank op bank rek.: NL78ABNA0489556701 t.n.v. B Woudstra

Eerste termijn van € 400,- daarna volgen 12 maandelijkse termijnen van € 140,4 week voor de eerste lesdag dient het volledige- of het 1e gedeelte van het lesgeld
betaald te zijn. Eventueel latere termijnfacturen dienen binnen 30 dagen betaalt te zijn.
Bij te late betaling zal er een boete opgelegd kunnen worden van 2% van het openstaande
bedrag. Bij wanbetaling zal et N.M.A. gerechtigd zijn de overeenkomst te beëindigden,
waarbij de leerling geen recht heeft op verdere lessen en er geen sprake zal zijn van
restitutie van de lesgelden

Tevens blijft voor de leerling te allen tijde de verplichting bestaan het volledige lesgeld,
waarvoor deze overeenkomst is aangegaan, te betalen. Het vroegtijdig vrijwillig beëindigen
van de opleiding door de leerling ontslaat hem of haar niet van de verplichting tot betaling
van het volledige lesgeld.
Wel kan vanwege gezondheidsredenen de opleiding, in goed overleg, worden opgeschort.
Hierbij dient een medische verklaring te worden overlegd. De termijn waarvoor opschorting
kan worden verzocht, dient zodanig te zijn, dat de cursist(e) binnen 180 dagen de opleiding
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Het N.M.A. verplicht zich om de leerling te begeleiden tijdens de opleiding, waarbij de
leerling naast de lessen ook recht heeft op ondersteuning ten behoeve van de theorie.
Deze ondersteuning kan zowel via de E-mail service dan wel telefonisch geschieden en
loopt door tot een halfjaar na het voltooien van de opleiding. Praktische vragen mogen
ook na de opleiding blijvend gesteld worden.
Het N.M.A.verplicht zich tevens de boeken en lesboeken gratis te verstrekken, dieze
worden jouw eigendom. De leerling hoeft voor de opleiding zelf niets aan te schaffen.
Het is verplicht tijdens de lessen de Nederlandse taal te gebruiken.
Het N.M.A. verplicht zich alle aan haar verstrekte gegevens geheim te houden en nimmer
te verstrekken aan derden
Doelgerichtheid (krachtige doelen formuleren)
Waarnemen en VAKO
De opleiding omvat de volgende onderdelen:
Commnicatie
De kracht van taal
Hulpbronnen en ankeren
Herkaderen en doelen

Persoonlijk managenment
Competentiemanagement
Communicatiemanagement
Targetmanagement
Time Management

Marketing
Van de leerling wordt de nodige thuis-studie verwacht.
Op Nationale feestdagen is het N.M.A. gesloten en zullen deze dagen worden
opgeschoven in de totale duur van de opleiding. Het N.M.A. is de Kerstdagen en
nieuwjaarsdag gesloten. De zomervakantie begint 1 week voor bouwvakantie geldend
voor Noord Nederland + 1 er na.
Bij het N.M.A bestaat zoals boven omschreven de mogelijkheid om in termijnen te
betalen. Hiervoor kunnen ook op individuele basis schriftelijke afspraken gemaakt met de
leerling. Hiervan ontvangt de leerling een kopie van het N.M.A..
Alleen overmacht-situaties kan de opleiding door het N.M.A. worden geannuleerd
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Garantiebepaling voor de kwaliteit van het onderwijs is lasvogt:
Mocht een klacht over de kwaliteit van het onderwijs door de klachtcommisie en of
beroepcommissie gegrond worden verklaart, dan bepaalt de commissie of er terugbetaling van
lesgeld plaats vindt of niet. Oolk de hoogte wordt door de commissie bepaalt. De uitspraak van de
beroepscommissie is bindend.
De inschrijving is pas van kracht indien het aanmeldingsformulier is ondertekend met datum en
per mail door de het N.M.A. is bevestigd.
Terugbetalingen van cursus/lesgelden is alleen mogelijk bij schriftelijke annulering binnen 30
dagen dagen na aanmelding. Terrugbetaling zal plaatsvinden binnen 8 dagen.
Van toepassing zijn de algemene voorwaarden en de onderwijsregeling
(onderwijsvoorwaarden)onze algemene en de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Waarbinnen
kosteloos de opleiding opgezegd kan worden. Dit moet wel schriftelijk.

Het copyright voor de zeven eigenschappen van effectief leiderschap berust bij Stephe R Covey
Het copyright voor de Blance and Power lModel berust bij de N.M.A.
Het copyright van het lesboek NLP Practitioner berust bij Anatol Kuschpeta
Het copyrgiht voor The Treasury of Quotes berust bij Jim Rohn
Het copyright van de sheets voor de lesavonden berust bij het N.M.A.
New Move Academy
Aldus getekend te .................................
……………

datum: …….......................................
Bareld Woudstra

Naam en handtekening cursiste
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