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Onderwijsovereenkomst opleiding tot ontspanningsmasseur 
Jaar 2023 (23G) 

 
Personalia: 
 
Voornaam   ………………………………………………………………………………… 

Achternaam   ………………………………………………………………………………… 

Naam op diploma  ………………………………………………………………………………… 

Straat en huisnummer  ………………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats ………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer  ………………………………………………………………………………… 

E-mailadres   ………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum   ………………………………………………………………………………… 

In geval van nood contact opnemen met: 

Naam    ………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer  ………………………………………………………………………………… 

 
Geplande les data: 
17/3/2023, 24/3/2023, 31/3/2023, 14/4/2023, 28/4/2023, 12/5/2023, 2/6/2023, 
16/6/2023, 30/6/2023, 8/9/2023, 29/9/2023, 13/10/2023, 27/10/2023, 3/11/2023, 
8/12/2023, 12/1/2024, 19/1/2024, 2/2/2024, 16/2/2024. 

Wijzigingen (in onderling overleg) voorbehouden. 
1. Begrippen 

In deze onderwijsovereenkomst wordt verstaan onder: 
De Massagerij is het opleidingsinstituut dat lessen verzorgd op het gebied van ontspanning, 
massage en bewustwording. Onder cursus(sen) wordt verstaan: een les, workshop, cursus, 
training of opleiding waarbij kennis van De Massagerij wordt overgedragen op de deelnemer. 
Een deelnemer is een natuurlijk persoon die voor zichzelf of vanuit een bedrijf lessen volgt bij 
De Massagerij. Onder onderwijsovereenkomst (verder te noemen: overeenkomst) wordt 
verstaan: een opdracht van een deelnemer, die zich door inschrijving of aanmelding aangeeft 
dat hij/zij wilt deelnemen aan lessen. Met inschrijving en aanmelding wordt hetzelfde bedoeld. 
Met kosten wordt bedoeld: de vergoeding dan wel het lesgeld dat de deelnemer verschuldigd is 
voor het deelnemen aan de lessen en/of het leveren van studiemateriaal. 
 
 

2. De overeenkomst tussen de deelnemer en De Massagerij 
2.1. De overeenkomst tussen De Massagerij en de deelnemer komt uitsluitend schriftelijk tot stand 

door inzending per post of per email van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Na deze 
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aanmelding wordt 14 dagen bedenktijd in acht genomen. Na deze 14 dagen bedenktijd is de 
studieovereenkomst definitief en bindend. 

2.2. Een door De Massagerij gedaan (openbaar) aanbod tot het inschrijven op c.q. volgen van een 
les door middel van een advertentie, een folder of een aan de deelnemer gericht schrijven, 
kan alleen leiden tot een overeenkomst, indien aan het bepaalde van het eerste lid van dit 
artikel is voldaan. 

2.3. De overeenkomst tussen De Massagerij en de deelnemer eindigt wanneer de deelnemer het 
diploma heeft behaald of wanneer de deelnemer aangeeft geen (her)examen meer te willen 
doen. 
 

3. Annulering/wijziging en overmacht door De Massagerij 
3.1. De Massagerij behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers (minimum aantal 

deelnemers is 6) of (onvoorziene) calamiteiten de opleiding te annuleren. 
3.2. Uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding wordt de deelnemer geïnformeerd of de 

opleiding al dan niet doorgang zal vinden. 
3.3. In het geval van wijziging in de data van lessen aangeboden door De Massagerij zal de 

deelnemer zo spoedig mogelijk per email op de hoogte worden gesteld. Wanneer de 
deelnemer niet op deze gewijzigde cursusdata in staat is deel te nemen, is kosteloos 
annuleren mogelijk. 
 

4. Duur en inhoud van de opleiding 
De duur en inhoud van de opleiding alsmede overige gegevens staan op de website vermeld. De 
deelnemer wordt de garantie gegeven dat de inhoud van de opleiding is afgestemd op de eisen 
van de examens. Hoewel de documentatie in de brochure(s) en/of desbetreffende bijlage(n) 
zorgvuldig is samengesteld kunnen cursussen, examens, prijzen en lestijden wijzigen. 
 

5. Kosten van de opleiding 
5.1. De Massagerij bepaalt per opleidingsjaar het lesgeld. Dit lesgeld wordt vermeld in de 

brochure(s) en/of de desbetreffende bijlage(n) en op de website van De Massagerij. 
5.2. De prijzen zijn vrijgesteld van BTW daar De Massagerij geregistreerd staat bij het CRKBO. 

 

6. Materialen 
De Massagerij bepaalt welke materialen en boeken tijdens de opleiding worden gebruikt en 
welke tijdens de les zo nodig beschikbaar worden gesteld. Materialen en boeken worden door 
De Massagerij geleverd. De kosten hiervan staan op de website vermeld of zijn bij het lesgeld 
inbegrepen. 
 

7. Betaling van het lesgeld van de opleiding 
7.1. De betaling van de opleidingskosten kunnen op 2 manieren gedaan worden. 
7.1.1. De deelnemer betaald voorafgaande aan de opleiding het gehele bedrag. Voor les-jaar 2023 

is dat 1645 euro. De betaling moet uiterlijk 7 dagen voor de start van de opleiding gedaan 
zijn. 

7.1.2. De deelnemer betaald in termijnen. In dat geval worden er geen extra kosten in rekening 
gebracht. In onderling overleg worden de termijnen vastgesteld. Echter de laatste termijn 
moet voor de laatste les van het les-jaar betaald zijn. 

7.2. Afwijkende betalingstermijn(en) zijn mogelijk, maar moeten per geval goedgekeurd worden 
door de directie van De Massagerij. 

7.3. De Massagerij heeft het recht om de overeenkomst tussen haar en de deelnemer te 
ontbinden indien de deelnemer jegens De Massagerij niet tijdig aan de financiële 
verplichtingen voldoet, ongeacht de inhoud en omvang van de toerekenbare tekortkoming 
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van de deelnemer. In geval van ontbinding heeft De Massagerij het recht een vergoeding van 
de door haar geleden schade van de deelnemer te vorderen. In geval van ontbinding is de 
deelnemer met onmiddellijke ingang van verder onderwijs uitgesloten.  

7.4. Bij afwezigheid, onder meer door ziekte, blijft het volledige lesgeld verschuldigd.  
7.5. Indien blijkt dat de lesgelden niet tijdig binnenkomen, zal De Massagerij overgaan tot 

invordering. In dat geval zal het te vorderen bedrag worden verhoogd met de wettelijke 
rente vanaf de vervaldata, administratie -en incassokosten alsmede alle buitengerechtelijke 
als gerechtelijke incassokosten. 
 

8. Vervangende en extra lessen 
8.1. De deelnemer heeft het recht om, per opleiding, kosteloos 2 lesuren in te halen als privéles 

bij 1 van de docenten. Deze inhaaluren kunnen gebruikt worden voor aanvullende lessen 
(herhalen van wat al is geweest) of inhaallessen die door deelnemer gemist zijn. 

8.2. De deelnemer heeft het recht om kosteloos de gemiste lesuren in te halen bij een andere 
opleidingsgroep als daar ruimte in de andere groep voor is. 

8.3. Een gemist tentamen of examen (niet aanwezig) kan niet met deze uren worden ingehaald. 
Dit tentamen of examen kan door de deelnemer wel altijd op een ander tijdstip gedaan 
worden, maar de kosten daarvoor zijn 130 euro. 

8.4. De deelnemer heeft het recht om extra les uren te kopen. Deze uren kunnen ook gebruikt 
worden voor het inhalen van een lesdag of aanvullende lessen. De kosten voor deze extra 
lesuren zijn 60 euro per uur. 

8.5. Omdat de privéles lesuren in een “1 op 1” situatie gegeven worden is het uiteraard zo dat er 
minder uren nodig zijn voor dezelfde hoeveelheid lesstof in groepsgewijze les. Dit geldt 
alleen voor praktijk uren. Theorie uren zullen over het algemeen dezelfde hoeveelheid tijd 
kosten. Dus als je een praktijk les mist, dan zal die over het algemeen in 2 uur ingehaald 
kunnen worden. 

8.6. Het inhalen van lesuren gebeurt altijd in overleg tussen de trainer en de deelnemer. De 
locatie is afhankelijk van de mogelijkheden; bij het opleidingscentrum of in de praktijk van 
de trainer. 

8.7. In alle bovengenoemde gevallen is de deelnemer verantwoordelijk, indien van toepassing, 
voor het meebrengen van een oefenmodel. Dat mag ook iemand van de opleiding zijn. 

8.8. De deelnemer heeft het recht om gratis mee te doen aan 1 van de workshops, cursussen of 
oefenavonden die De Massagerij naast de opleiding aanbiedt. Dit geldt gedurende de gehele 
looptijd van de opleiding en alleen voor die cursussen waar nog ruimte is, betalende 
deelnemers aan die workshop, cursus of oefenavond gaan dus voor. 

 

9. Persoonlijke begeleiding en ondersteuning (coaching) 

De massagerij biedt iedere deelnemer persoonlijke, 1 op 1, begeleiding en ondersteuning aan daar 
waar nodig en gewenst. Deze ondersteuning wordt uitsluitend gegeven op de leslocatie of in de 
praktijk van de trainer. Het maximaal aantal gratis uren persoonlijke begeleiding en ondersteuning 
bedraagt 2 uur per opleidingsjaar. Mocht de cursist meer uren nodig hebben, uiteraard in onderling 
overleg, dan zijn de kosten daarvoor 60 euro per uur.  
Als de ondersteuning plaats moet vinden op een andere locatie dan hierboven aangegeven, 
bijvoorbeeld in de praktijk van de cursist, dan wordt altijd het uurtarief van 95 euro per uur in 
rekening gebracht en daarbij reiskosten van 40 cent per kilometer, gerekend vanaf de leslocatie. 

 

Huisregels 

9.1. De deelnemer verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding(en) behorende lessen. 
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9.2. De deelnemer verbindt zich alle opgegeven theorie huiswerk naar behoren te maken en de 
praktijktaken naar behoren te oefenen. 

9.3. Tijdens de praktijklessen worden alle handelingen in eerste instantie op mededeelnemers 
aangeleerd. Deze mogen pas zelfstandig worden uitgevoerd als dat expliciet door de trainer is 
aangegeven. 
 

10. De algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze 
onderwijsovereenkomst. 

 

Betaalgegevens: 
Voor de betaling van het lesgeld kies ik: 

[  ] In 1 x 1645 euro per ommegaande en uiterlijk 14 dagen vóór de start van de opleiding. 
[  ] In termijnen: ___________________________________________ 

Als je in termijnen betaald, dan moet de eerste termijn betaald zijn voor de start van de opleiding 
en de laatste termijn moet betaald zijn voor de laatste les(examen). 

Indien jij als deelnemer de basiscursus hebt gevolgd bij De Massagerij, krijgt je 130 euro korting. 
Het nadrukkelijke advies is om deze blokken van de opleiding wél te volgen, maar dit is niet 
verplicht. De korting blijft bij deelname wél van kracht. 

Gezondheidsverklaring 
Heb je medische bijzonderheden (zowel fysiek als psychisch):  
[  ] nee 
[  ] ja, namelijk: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ondertekening 
 
Ik begrijp en verklaar dat ik door ondertekening van dit formulier een overeenkomst ben aangegaan 
met De Massagerij.  
 
Ik heb de algemene voorwaarden en de onderwijsovereenkomst gelezen, begrepen en ben hiermee 
akkoord. 

Dit formulier heb ik ingevuld d.d. …………………………………… te ……………………………………… 

Handtekening: 

 

…………………………………………………… 

 


