
Basis-/Docentenmodule  - Algemene voorwaarden 
 
Door ondertekening van het inschrijfformulier bindt de student zich mede aan onderstaande 
voorwaarden, gesteld door 
 
Sung Tao – Tai Chi Tao Chi Kung Centrum 
Raadhuisstraat 36 b, 
4701 PS  Roosendaal. 
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de opleidingsmodules: Basismodule en Docentenmodule. 
 
Locatie en middelen: 

1. De opleiding wordt aangeboden te Roosendaal, op de eigen locatie van Sung Tao, 
Raadhuisstraat 36b.  

2. Benodigde boeken worden door de student zelf aangeschaft (docentenmodule ad € 20,00- 
2018). Het overige studiemateriaal wordt verzorgd door Sung Tao. Het materiaal wordt digitaal 
beschikbaar gesteld (o.m. PDF-bestanden). Er zijn geen verdere kosten aan verbonden. 

3. Copyright van deze materialen rust bij Sung Tao. Het cursusmateriaal kan door de student 
gebruikt worden en behoeft niet te worden teruggegeven. Materialen en middelen die ter 
beschikking worden gesteld blijven het intellectuele eigendom van Sung Tao. 

4. De student/cursist zorgt zelf voor het overige materiaal, zoals schrijfwaren, telefoon om 
beeldopnames te maken e.d. 

5. De cursist/student ontvangt bij de start een Sung Tao T-shirt. Deze wordt gedragen tijdens de 
bijeenkomt bij de praktische oefeningen in de Tai-Chi-ruimte. 

6. In de prijs zit inbegrepen de tussentijdse feedbackmomenten; student die hiervan gebruik wil 
maken is zich gehouden aan de praktische afspraken die hierover in overleg gemaakt worden. 
 

Betaling / Duur van de opleiding/leercontract 
7. Het inschrijfgeld van € 100,-- (basismodule) en € 150,-- (docentenmodule) dient bij inschrijving 

te worden voldaan.* 
8. Het restbedrag van € 490,--  (Basismodule) en € 1645,--  (Docentenmodule) dient te zijn 

betaald 2 weken voor aanvang van de opleiding.* 
9. Betaling gelieve te voldoen via bankrekening NL64 KNAB 0255 6146 08 t.n.v. K. Lindhout onder 

vermelding van Basismodule / Docentmodule + periode. 
10. De opleiding en de student verbinden zich via dit contract voor de duur van de opleiding, 

startend op …………………………………… en eindigend op de laatste cursusdag……………………… 
11. Studenten die mogelijk verlenging nodig hebben kunnen daarover op individuele basis 

afspraken maken. Deze afspraken betreffen dan data eventuele bijeenkomsten, aantal 
begeleidingsmomenten, eventuele meerprijs. Een en ander wordt in zo groot mogelijke 
redelijkheid voor beide partijen vastgesteld. 

12. De cursus vindt geen doorgang als het aantal inschrijvingen te laag is. Sung Tao behoudt zich 
het recht voor om hier zelfstandig te beslissen. Deze beslissing vindt plaats uiterlijk 3 weken 
voor een geplande start van de opleiding. 

13. De student heeft na inschrijving een bedenktermijn van 14 dagen. Als de student zich binnen 
deze termijn daadwerkelijk terugtrekt wordt een eventuele betaling volledig gerestitueerd. 
Sung Tao draagt zorg voor terugbetaling binnen 8 dagen. 

14. Studenten die na deze bedenktermijn zich terugtrekken van deelname aan de opleiding krijgen 
het inschrijfgeld niet gerestitueerd.  

15. Terugbetaling van gelden gebeurt binnen een termijn van 5 werkdagen. 
16. Indien restbedrag van de opleiding niet in één keer voldaan kan worden kan hier een regeling 

voor getroffen worden. Er wordt een betalingsregeling geboden van maximaal 4 



opeenvolgende maandelijkse termijnen (Basismodule); Voor de docentenmodule 8 
maandelijkse termijnen. 

17. De student ontvangt een bevestiging van inschrijving met daarin vermeld de afgesproken 
termijnen van betaling en de algemene voorwaarden, waarin de betalingsvoorwaarden zijn 
opgenomen. 

18. Gemiste opleidingsdagen kunnen niet worden ingehaald; wel kunnen individuele afspraken 
worden gemaakt over begeleiding en mogelijke samenwerking met medestudenten. 

19. Bij eventuele voortijdige beëindiging stelt de student hiervan de opleiding een maand van 
tevoren schriftelijk op de hoogte; Sung Tao zal dit via mail bevestigen. Er vindt geen restitutie 
plaats. 

20. Communicatie over betaling, voortgang van de studie en mogelijk andere vragen van 
administratieve aard via Karin Lindhout. Email: karin@sungtao.nl tel. 06-55778580. 

21. Direct na lezing van brief / email wordt een response gestuurd dat correspondentie ontvangen 
is. Er wordt een termijn aangegeven van maximaal 5 werkdagen dat de vraag beantwoord zal 
worden. Mocht hier onverhoopt van afgeweken worden. Dan wordt de vraagsteller hiervan op 
de hoogte gesteld en wordt een indicatie gegeven van de antwoordtermijn. 

 
*prijspeil 2018 

 
Overige voorwaarden: 

22. Aan de start van de opleiding stelt de student zich op de hoogte van leerprocessen en 
verwachte resultaten. Docenten geven bij aanvang hierover uitleg, zodat de student op de 
hoogte is van wat concreet gedaan wordt. 

23. Student bindt zich aan de afspraken die voor de voortgang relevant zijn en die tijdens 
bijeenkomsten gemaakt worden. 

24. Student stelt opleiding op de hoogte van mogelijk oponthoud die de studievoortgang kan 
belemmeren. Sung Tao en student gaan in overleg hierover om een zo redelijk mogelijke 
oplossing hiervoor te vinden. 

25. Na beëindiging van de opleiding in het eindgesprek heeft student recht op het certificaat “Tai 
Chi Tao – Chi Kung docent TCG”. 

26. Daarmee ontvangt de docent een licentie om in het eerstvolgende kalenderjaar het beroep 
van Tai Chi-Tao- docent uit te oefenen. 

27. Door het volgen van bijscholingen / workshops voor een aantal van 18 uren per kalenderjaar 
behoudt de docent deze licentie voor het daaropvolgende kalenderjaar. Deze bijscholingen 
worden mede gevolgd bij Sung Tao. Hiermee blijft de kwaliteit en de expertise op peil. 

 
 
Student heeft zich op de hoogte gesteld van de inhoud van de privacyverklaring en gaat hiermee 
akkoord. 
Alle informatie die door studenten wordt verstrekt aan Sung Tao is strikt vertrouwelijk. Sung Tao als 
instituut en haar medewerkers en docenten verplichten zich tot geheimhouding. 
 
 
 
Naam:  
 
 
Handtekening: 

mailto:karin@sungtao.nl

