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Algemene voorwaarden 
 

Hieronder vind je de algemene voorwaarden voor alle trainingen die door Opleidingen Trager Nederland namens 

de Vereniging Trager Approach Nederland worden georganiseerd. Indien bepalingen specifiek van toepassing 

zijn op studenten of practitioners is dat apart vermeld. De studentstatus is van toepassing als je deelneemt aan 

één van de trainingen die vallen onder de Basisopleiding, te weten de Level I, Level II, Level III, Mentastics 

Training en Anatomie & Fysiologie I en Anatomie & Fysiologie II. Voor de voorwaarden waaraan voldaan moet 

zijn om de practitonersstatus te verkrijgen en behouden verwijzen we naar de studiegids en het Trager handboek.   

 

Voorwaarden voor deelname aan de trainingen 

 

1. Je kunt alleen deelnemen aan trainingen die vallen onder de Opleidingen Trager Nederland wanneer je lid 

bent van de Vereniging Trager Approach Nederland (afgekort VTAN) en hierna genoemd de Vereniging. 

Die voorwaarde wordt gesteld door Trager International, de internationale overkoepelende organisatie. 

Lidmaatschap is niet verplicht voor wie alleen de training Mentastics volgt. 

 

2. Je  kunt zowel in Nederland als in het buitenland deelnemen aan trainingen. De inhoud van de Basisopleiding 

is internationaal gelijk. 

 

3. Per training gelden afzonderlijke toelatingsvoorwaarden, bijvoorbeeld ten aanzien van de trainingen die je 

eerder gevolgd moet hebben. Ook deze voorwaarden zijn internationaal gelijk. Zij worden in het Trager 

handboek beschreven.  

 

Specifiek met betrekking tot studenten 

 

4. Je bepaalt zelf aan welke van de trainingen uit de Basisopleiding je deelneemt, met inachtneming van de 

toelatingsvoorwaarden. Je betaalt alleen voor de trainingen waarvoor je je inschrijft.  

 

5. Je bepaalt je eigen tempo. Wanneer je niet meedoet met de volgende training die georganiseerd wordt, kun je 

die training later alsnog volgen. Het is wenselijk dat de tussenliggende tijd tussen trainingen die elkaar 

opvolgen (de level I, II en III) niet al te groot is. Wanneer je daarover twijfels of vragen hebt, kun je dat met 

één van de tutoren bespreken. 

 

Wijze van aanmelden en betalen 

 

6. De trainingen worden georganiseerd door Opleidingen Trager Nederland in opdracht van de Vereniging. Als 

organisatoren zijn aangesteld Jessie Kuipers  en Johan Meijen. 

 

7. Je aanmelding voor een training stuur je aan de organisatoren. Voor de Level I gebeurt dat in ieder geval met 

een inschrijfformulier. Voor de overige trainingen volstaat een email, tenzij anders vermeld.  

 

8. Na je aanmelding voor een training ontvang je een ontvangstbevestiging van de organisatoren. Van hen 

ontvang je ook bericht over de facturering en wijze van betalen.  

 

9. De totale trainingskosten bestaan uit cursusgeld en verblijfskosten. De verblijfskosten bestaan uit een 

bijdrage voor de locatie en koffie/thee. Wanneer maaltijden en/of overnachting deel uitmaken van de 

verblijfskosten wordt dat apart vermeld. Wanneer de trainingen intern zijn, dan is aangegeven of het intern 

zijn optioneel of verplicht is. Indien verplicht dan is deze bijdrage ook verschuldigd wanneer je geheel of 

gedeeltelijk geen gebruik maakt van maaltijden en overnachting. De kosten van de training staan vermeld op 

de website www.trager.nl.  

http://www.trager.nl/


 
 

 

10. Je bevestigt je aanmelding voor een training door voor meerdaagse trainingen tenminste een aanbetaling van 

€ 150,- te doen. Deze word je geacht binnen 2 weken te voldoen, nadat je daarvoor de factuur van de 

organisator hebt ontvangen. Met de aanbetaling verzeker je jezelf van een plaats in de training, en ga je een 

betalingsverplichting aan voor de kosten van de training.  Bij één- of tweedaagse trainingen betaal je het 

gehele bedrag in 1 keer. 

 

11. Betaling dient te geschieden op een door de organisatoren aan te geven wijze en datum. 

 
Specifiek voor studenten:  

 

12. Aan je inschrijving voor de Level I, is tegelijk de aanvraag voor het lidmaatschap van de Vereniging 

verbonden. Wanneer je Level 1 in het buitenland volgt, kun je de aanvraag voor het lidmaatschap direct aan 

het secretariaat van de Vereniging sturen. Voor overige bepalingen verwijzen we naar de paragraaf 

‘Lidmaatschap van de Vereniging’.  

 
Annuleringen 

 

13. Tot twee weken na je aanmelding kun je een training kosteloos annuleren. 

 

14. Bij een annulering meer dan 1 maand voor aanvang, is er teruggave van reeds betaalde kosten met 

uitzondering van € 30 ,- administratiekosten.  

 

15. Tussen 1 maand en 1 week voor aanvang zijn 50% van de gefactureerde kosten verschuldigd, tenzij er een 

vervanger wordt geregeld. In het laatste geval zijn € 30,- administratiekosten verschuldigd. 

De specifieke training die wordt geannuleerd en waarvoor 50% van de gefactureerde kosten zijn betaald, kan 

in de toekomst voor 75% van de verplichte trainingskosten worden gevolgd.  

 

16. Vanaf 1 week voor aanvang van de training is het volledig bedrag verschuldigd en is er geen restitutie 

mogelijk, tenzij er een vervanger wordt geregeld. In het laatste geval zijn € 30,- administratiekosten 

verschuldigd. 

De specifieke training die wordt geannuleerd en waarvoor 100% van de gefactureerde kosten zijn betaald, 

kan in de toekomst voor de prijs die een Repeater betaald worden gevolgd.  

 

Let op: je bent deze bedragen ook verschuldigd wanneer je nog niet betaald hebt! 

Uitzonderingsclausule is als de annulering het gevolg is van het niet kunnen voldoen aan de toelatingseisen 

voor de aangemelde training. 

 

17. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan een incassobureau worden ingeschakeld. Alle hierbij 

gemaakte kosten, zowel rechtelijke als buitenrechtelijke, komen voor rekening van de deelnemer. 

 

18. De Vereniging en de organisatoren hebben het recht om wijzigingen aan te brengen in een geplande training 

of deze te annuleren. Wordt een training gewijzigd nadat je je hebt aangemeld, dan kun je je aanmelding 

binnen veertien dagen nadat je daar bericht van hebt gekregen, kosteloos annuleren. Reeds betaalde bedragen 

worden dan binnen 2 weken teruggestort op je rekening.   

 

Bijzonderheden over de trainingen 

 

19. Wanneer de trainingen in Nederland worden gegeven door buitenlandse docenten is de voertaal Engels.  

Als je behoefte hebt aan een vertaling, bespreek dat dan vóór de training met de organisatoren. Wanneer er 

buitenlandse deelnemers zijn aan een training met een Nederlandse docent, dan wordt de training tweetalig 

gegeven. 

 

20. Je kunt je opgeven om te assisteren bij een training wanneer je die training zelf al eens gevolgd hebt. Bij 

sommige trainingen gelden aanvullende voorwaarden. Als assistent betaal je geen cursusgeld, wel een  vaste 



 
 

bijdrage per dag voor de verblijfskosten. De organizers kunnen hier van afwijken en reductie hierop geven 

als er aanvullende organizers taken worden uitgevoerd. 

Het aantal assisteer plaatsen is beperkt, de toekenning daarvan wordt in overleg tussen de organisator en 

trainer bepaald. Voor het assistentschap gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden waarover de organisator 

je kan informeren.  

 

Specifiek voor studenten: 

 

21. Wanneer je een training uit het basiscurriculum herhaalt, betaal je slechts 50% van het trainingsgeld. Let op: 

de optionele verblijfskosten betaal je volledig. Tussen de trainingen in geef je oefensessies. Bij de aanvraag 

van het lidmaatschap verklaar je dat je als student geen betaling voor je sessies vraagt. Je geeft oefensessies 

op gezonde oefencliënten. Je ontvangt tijdens de opleiding informatie over contra-indicaties en mogelijke 

risico’s en beperkingen voor je oefensessies bij bepaalde condities van mensen. 

 

22. Tussen de trainingen volg je regelmatig tutorials, dat zijn privélessen. In Nederland zijn er verschillende 

tutoren. Als lid van de Nederlandse Vereniging kun je ook tutorials volgen bij buitenlandse tutoren. 

 

23. Wanneer je de vereiste trainingen hebt gevolgd en aan de andere gestelde voorwaarden hebt voldaan, sluit je 

af met twee aanbevelingstutorials bij verschillende tutoren. Wanneer beide tutoren een positief advies geven, 

kun je bij het secretariaat je diploma als Trager Practitioner aanvragen.  

 

Algemeen: 

 

24. Bij de aanvraag van je lidmaatschap verklaar je dat je je tijdens je Trager-opleiding of nadat je geen lid meer 

bent van de Vereniging niet zult uitgeven voor practitioner of voor docent. 

 

25. Als practitioner heb je het recht om de naam en het logo van Trager te gebruiken en Trager-sessies te geven 

tegen betaling, onder de voorwaarde dat je lid bent van de Vereniging Trager Approach Nederland. Anderen 

hebben dit recht niet.  

 

Specifiek voor practitioners: 

26. Ook nadat je practitioner geworden bent, volg je met enige regelmaat trainingen en tutorials. Meer informatie 

daarover vind je in het handboek. 

Studiemateriaal en andere benodigdheden 

 

27. Het studiemateriaal voor de trainingen in de Basisopleiding bestaat uit het Trager Handboek en het boek 

'Trager Mentastics, Bewegen als bron van vrijheid'. Bij aanvang van de Level I ontvang je dit materiaal van 

de Vereniging, plus een boekje waarin je de gevolgde trainingen en tutorials kunt bijhouden. 

 

28. Wanneer je met de opleiding stopt, blijft het studiemateriaal je eigendom. De intellectuele eigendomsrechten 

van het studiemateriaal (zoals het auteursrecht) blijven bij Trager International en bij de Vereniging. Gebruik 

van het Handboek anders dan voor je eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan 

daarvan aan derden. 

 

Specifiek voor studenten: 

 

29. Om de benodigde sessies tussen de trainingen te kunnen geven, dien je te beschikken over een massagetafel 

met toebehoren. Bespreek voordat je een tafel aanschaft met een van de organisatoren of tutoren aan welke 

eisen een tafel moet voldoen. 

 

Het lidmaatschap van de Vereniging 

 

Specifiek voor studenten: 

 



 
 

30. De eerste contributie voor het lidmaatschap van de Vereniging betaal je tegelijk met je betaling voor Level 1 

aan de organisatoren. Wanneer je Level 1 in het buitenland volgt, moet de contributie in Nederland voldaan 

worden voordat de training aanvangt.  

 

31. Het lidmaatschap gaat in bij aanvang van je Level I. Het lidmaatschapsgeld wordt naar rato van het aantal 

resterende maanden berekend. Voor de Level I met aanvang na 1 september geldt het verplichte 

lidmaatschap tenminste tot 31 december van het volgende jaar. Het lidmaatschapsgeld wordt dan voor het 

lopende en nieuwe kalenderjaar tegelijk geind.  

 

De volgende keren betaal je de contributie bij vooruitbetaling aan de penningmeester.  

 

Algemeen: 

 

32. Wanneer je geen lid meer wilt zijn van de Vereniging, moet je het lidmaatschap opzeggen. Het enkele feit 

dat je na Level 1 geen andere trainingen volgt, betekent niet dat je geen lid meer bent. Je kunt het 

lidmaatschap van de Vereniging schriftelijk (per brief of per e-mail) opzeggen bij het ledensecretariaat. Om 

voor het nieuwe jaar op te zeggen, moet je opzegging voor 1 december van het oude jaar ontvangen zijn. Je 

ontvangt een bevestigingsbericht; als je dat niet krijgt, informeer dan bij het secretariaat of je opzegging wel 

ontvangen is. 

 

Algemene bepalingen 

 

33. Vertrouwelijkheid 

De gegevens die je verstrekt bij je inschrijving of bij het aanvragen van informatie, worden alleen gebruikt 

voor de opleiding en voor de Vereniging. De organisatoren en de Vereniging verkopen geen persoonlijke 

gegevens aan derden. Je beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van je gegevens. 

 

34. Klachten 

De Vereniging en de organisatoren doen er alles aan om fouten en onvolkomenheden te voorkomen. Mocht 

je desondanks klachten hebben, dan bestaat er een klachtenregeling” Uitvoering Opleiding Klachtenregeling 

-d.d. 14-8-2018” voor klachten gerelateerd aan de uitvoering van de Opleiding. Voor overige klachten heeft 

de Vereniging zijn eigen klachtenregeling. In deze regelingen staat uitgelegd hoe en waar je een klacht kunt 

indienen. Op de website www.trager.nl kun je hier de informatie over vinden.   

De Vereniging zal al het mogelijke doen om je klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te 

verhelpen. De Vereniging en elk der organisatoren zijn slechts aansprakelijk voor het eigen handelen of 

nalaten en niet voor dat van elkaar of van derden. Bij geschillen is de Nederlandse rechter bevoegd en het 

Nederlandse recht toepasselijk. 

 

35. Aansprakelijkheid  

De Vereniging is niet verantwoordelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het geven van 

oefensessies of het toepassen van geleerde Trager technieken tijdens en buiten de opleiding. 

 

36. Wijziging 

Deze voorwaarden, de tarieven en het opleidingsprogramma kunnen door de Vereniging worden gewijzigd. 

Wijzigingen worden bekend gemaakt in de nieuwsbrief van de Vereniging, die per e-mail wordt toegestuurd 

en andere geëigende kanalen 

Wanneer een wijziging gevolgen heeft voor je rechten en verplichtingen met betrekking tot een training 

waarvoor je je al hebt aangemeld, kun je die aanmelding kosteloos annuleren. 

Wijziging van deze voorwaarden of van tarieven geeft geen recht op schadevergoeding of op terugbetaling 

van reeds gevolgde trainingen. 

 

 

 

 

 

http://www.trager.nl/sites/default/files/Uitvoering%20Opleiding%20Klachtenregeling%20-d.d.%2014-8-2018.pdf
http://www.trager.nl/sites/default/files/Uitvoering%20Opleiding%20Klachtenregeling%20-d.d.%2014-8-2018.pdf
http://www.trager.nl/

