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Kosten

1. Het overeengekomen tarief voor de opleiding bedraagt € 5.800,- (BTW-vrij). Dit bedrag is inclusief de kosten 

voor de gebruikte opleidingslocatie aan het Leidsestraatweg 77  te Den Haag, kosten voor catering en gebruikte 

materialen gedurende de opleidingsdagen;

2. Bij toekenning van het STAP-budget bedraagt de eigen bijdrage voor de opleiding €4.800,- (BTW-vrij).

3. Het bedrag is exclusief de aan te schaffen boeken. Dit betreft de boeken De zelfbewuste leider van Godfried 

IJsseling, Durf te leiden van Brené Brown (EN: Dare to lead) en De kracht van storytelling van Carmine Gallo (EN: 

The Storyteller’s secret).

Coachcenter verplicht zich:

1. Een gedegen opleiding te bieden die deelnemers de inzichten, technieken en handvatten biedt om zich te 

ontwikkelen op het gebied van persoonlijk, informeel en formeel leiderschap.

2. De opleiding consequent af te stemmen op de (individuele) leerdoelen en afspraken die met de deelnemers 

zijn overeengekomen;

3. Zorg te dragen voor continue monitoring van en feedback op de voortgang in het kader van deze doel-

stellingen;

4. De opleiding te laten begeleiden door twee vakbekwame opleiders (vanaf 12 deelnemers). Dit betekent niet-

dat bij alle opleidingsdagen twee opleiders aanwezig zullen zijn. Bepaalde modules kunnen door één van de 

opleiders worden behandeld zonder directe aanwezigheid van een tweede opleider;

5. De opleiding op de afgesproken data te realiseren tenzij er sprake is van overmacht. Wij houden ons hierbij he-

trecht voor om voor een competente vervanger te zorgen of een vervangende opleidingsdag te organiseren.

6. De opleiding live te gegegeven tenzij er sprake is van overmacht. Wij houden ons hierbij het recht voor om een 

gedeelte van de opleiding online te geven.

Als deelnemer verplicht je je:

1. Je optimaal in te zetten voor je eigen leerproces en mede verantwoordelijkheid te nemen voor een veilige en 

respectvolle opleidingsomgeving, zowel voor jezelf als voor de andere deelnemers;

2. Geen opleidingsmateriaal zonder schriftelijke toestemming van Coachcenter te vermenigvuldigen of aan 

derden te verspreiden;

3. De factuur binnen 30 dagen na vermelde factuurdatum te voldoen, tenzij anders en schriftelijk met één van de 

opleiders is overeengekomen;

4. Indien er sprake is van annulering dit zo spoedig mogelijk en schriftelijk te melden. 
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Opleiding Creërend Leiderschap
Neem bij vragen contact op via info@coachcenter.nl

Persoonsgegevens:

Wij verwerken je gegevens conform ons Privacy Statement.

En verder komen wij het volgende overeen:

1. Wijzigingen en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig na onze schriftelijke bevestiging hiervan;

2. Voor alles wat niet aan voorwaarden voor deze opleiding is vastgelegd, gelden de Algemene Voorwaarden van 

Coachcenter;

3. Bij eventuele geschillen handelt Coachcenter conform de klachtenprocedure van de NOBCO. Zie www.nobco.

nl voor meer informatie;

4. De opleiding gaat uitsluitend van start bij voldoende aanmeldingen. Coachcenter behoudt zich het recht voor 

dit aantal te bepalen. Het minimum ligt doorgaans op 8 deelnemers;

5. Deelnemers hebben geen recht op vervanging of vergoeding van opleidingsdagen waaraan zij niet hebben 

kunnen deelnemen of wanneer zij de opleiding zelf stoppen;

6. Wanneer een deelnemer bovendien besluit de opleiding vroegtijdig te verlaten geldt eveneens geen recht op 

vervanging of vergoeding van opleidingsdagen of gemaakte kosten;

7. Coachcenter is niet aansprakelijk voor eventuele schade voor de deelnemer ontstaan vanuit bovenstaande.

 


