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De algemene voorwaarden 

 

Annuleren cursussen en workshops 
Als je je hebt aangemeld voor een cursus of workshop kun je dat herroepen binnen 8 
dagen na de datum in de bevestigingsmail. Annuleer je later, maar langer dan een week 
voor aanvang? Dan ben je de helft van het cursusbedrag verschuldigd. Annuleer je minder 
dan drie weken van tevoren? Dan zijn alle kosten voor jouw plek in de cursus al gemaakt 
en ben je dan ook het gehele cursusbedrag verschuldigd. 
 
Een cursus of workshop kan worden geannuleerd als er praktische hindernissen zijn die 
de docent niet kan overwinnen. Voorbeelden zijn ziekte, annulering door de 
ruimteverhuurder of te weinig aanmeldingen. Het minimum aantal aanmeldingen hangt af 
van de kosten die er voor de cursus worden gemaakt en is daarom variabel en ter 
beoordeling van de Academie Energetische Geneeskunde. Bij annulering wordt in overleg 
de cursusdatum verplaatst. Kan dit niet, wordt het cursusgeld geretourneerd. 
 

Betaling 
Betaling van de cursussen geschiedt vooraf, binnen twee weken na boeking. Deze datum 
valt uiterlijk een week voor de startdatum van de betreffende cursus. Indien aan deze 
bepaling niet wordt voldaan, kan de docent deelname weigeren. 
 

Klachtenregeling 
De Academie Energetische Geneeskunde is niet verantwoordelijk voor de docenten, hun 
gedrag, de inhoud van de cursussen van de verbonden docenten, de locaties waar deze 
cursussen worden gegeven of enige andere gerelateerde zaak. De Academie is 
verantwoordelijk voor de weergave van de cursussen op de website, maar niet voor enige 
discrepantie tussen deze weergave en de daadwerkelijke inhoud. Deze 
verantwoordelijkheid ligt bij de docenten zelf. Opname van het cursusaanbod van een 
docent gebeurt op basis van de door hen geleverde inhoud. De goedkeuring wordt 
verleend op basis van het niveau van deze aangeleverde inhoud en een eerlijke 
inschatting van de Academie Energetische Geneeskunde. 
 
Is er iets waar je niet tevreden over bent? Laat het de docent vooral weten. Deze leert 
ervan en kan jou en andere cursisten dan beter van dienst zijn. Komen jullie er niet uit? Je 
kunt je voor eventuele klachten over de behandeling ook wenden tot de Academie 
Energetische Geneeskunde voor bemiddeling. Hiermee maak je geen aanspraak op enige 



schadevergoeding door de Academie Energetische Geneeskunde. Stuur hiervoor een mail 
naar onderwijs@eceg.info. Het recht op bemiddeling is beperkt tot maximaal 10 uur, in 
mailcontact, telefonisch contact of persoonlijk contact. De Academie Energetische 
Geneeskunde kan besluiten hiervan af te wijken ten gunste van de cursist of de docent. 
 

Bepalingen met betrekking tot kortingscodes, -links en commissie 
Je mag kortingscodes uitdelen en commissie ontvangen (affiliate partner zijn) als je je kunt 
vinden in onze missie, onze uitstraling en het werk dat we doen. Als je via je sociale media 
of websites in jouw beheer laat blijken dat je waarden en normen niet overeenkomen met 
die van ons, of als jouw uitingen in strijd zijn met onze missie of reputatie, kun je geen 
kortingscodes of -links meer gebruiken en geen commissie meer verdienen. We 
verwijderen dan je affiliate account. Commissie die niet is uitbetaald, wordt ingehouden.  
 
Of je online reputatie en uitingen bij ons passen en of je geschikt bent als affiliate partner, 
is ter beoordeling van de Academie Energetische Geneeskunde. Je komt in ieder geval 
niet in aanmerking als je online of live uitingen doet met een gewelddadige of onzedelijke 
inhoud, of als je energetische geneeskunde belachelijk maakt in welke vorm dan ook. 
Hieronder valt uiteraard niet het uiten van gegronde kritiek en het voeren van een 
inhoudelijke discussie! Die juichen we juist toe. 
 
Bij opzet en misbruik, kan reeds uitbetaalde commissie worden teruggevorderd en bij 
reputatieschade door opzet kan een schadeclaim bij jou worden ingediend door de 
Academie Energetische Geneeskunde. Je geeft bij voorbaat toestemming voor het 
verzamelen van bewijsmateriaal van al je publieke kanalen, social media en websites. 
 
Commissie die is berekend op basis van aankopen met gestolen credit cards of andere 
ongeoorloofde middelen wordt niet uitbetaald. Waar mogelijk wordt reeds uitbetaalde 
commissie teruggevorderd. Waar nodig wordt de politie ingeschakeld en/of worden 
strafrechtelijke maatregelen getroffen. 
 

Geldigheid van deze voorwaarden 
Als je een cursus boekt via de Academie Energetische Geneeskunde, of je inschrijft als 
affiliate partner (bij het aanvragen van je persoonlijke kortingscode en commissie), ga je 
automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. Dat zijn alle voorwaarden die op 
deze pagina staan vermeld. Op verzoek kun je een kopie op papier ontvangen en je kunt 
ze opvragen bij de Kamer van Koophandel. 
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