
 
 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN JUNGACADEMIE NEDERLAND VOF 

 

 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van JUNGacademie Nederland. 

 

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  

 

 

Student: de natuurlijke persoon die zich heeft aangemeld en is ingeschreven voor het volgen van de 

opleiding Analytische Dieptetherapie bij JUNGacademie Nederland. 

 

JUNGacademie Nederland: de Vennootschap Onder Firma (VOF), in rechte vertegenwoordigd door haar 

vennoten Eefke van der Drift en Arno Roelofs.  

 

 

INSCHRIJVING 

 

• De minimum leeftijd van de student is 21 jaar.   

• Inschrijving voor de activiteiten van JUNGacademie Nederland vindt plaats na ontvangst van het volledig 

ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier.  

• Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.  

• Voorafgaand aan de start van de opleiding vindt een door JUNGacademie Nederland vastgestelde 

toelatingsprocedure plaats. Aan de hand van het resultaat hiervan bepaalt de toelatingscommissie of de 

student tot de opleiding kan worden toegelaten. Indien de toelatingscommissie de student niet tot de 

opleiding toelaat, wordt de student in kennis gesteld van het gemotiveerde, doch onherroepelijke besluit.  

• Plaatsing en deelname geschieden na betaling van de door JUNGacademie Nederland vastgestelde 

studiekosten. De studiekosten zijn inclusief inschrijfgeld, administratiekosten, examenkosten, kosten van 

lesmateriaal (i.e. hand-outs), koffie en thee, en BTW. De studiekosten zijn exclusief kosten voor 

studiemateriaal (boeken, vakliteratuur), extra colleges buiten het gangbare lesrooster om, leertherapie, 

intervisie en supervisie. 

• Door inschrijving geeft de student te kennen de Algemene Voorwaarden van JUNGacademie Nederland 

te accepteren.  

• Per opleidingsgroep wordt een deelnemerslijst opgesteld met naam en adresgegevens. 

• De student dient wijzigingen in zijn/haar (adres)gegevens tijdig door te geven aan JUNGacademie 

Nederland.  

• JUNGacademie Nederland verleent een student geen vrijstelling voor een opleidingsjaar op basis van 

diens diploma's, getuigschriften en/of certificaten, noch op basis van werkervaring, noch op enige andere 

basis.  

 

 



BETALINGSVOORWAARDEN 

 

• De opleidingskosten of de termijnbetaling dienen bij vooruitbetaling door middel van een machtiging, 

vóór de eerste dag van de opleiding te worden voldaan. De student ontvangt hiervoor een factuur.  

• Indien bij automatische incasso na twee pogingen de betaling niet wordt voldaan, worden vanaf de derde 

poging € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.  

• Bij gebreke van tijdige betaling is JUNGacademie Nederland gerechtigd de openstaande bedragen zonder 

aanmaning en/of ingebrekestelling te vorderen. Vanaf 30 dagen nadat de gelden zijn verschuldigd, dient 

de wettelijke rente te worden vergoed, terwijl alle (buiten)gerechtelijke incassokosten – met een minimum 

van € 90 – voor rekening komen van de student.  

• JUNGacademie Nederland is gerechtigd studenten bij wanbetaling of niet tijdige betaling van 

opleidingskosten van deelname uit te sluiten, voor zover de tekortkoming deze uitsluiting rechtvaardigt.  

• In overleg met JUNGacademie Nederland is termijnbetaling mogelijk, te weten in vier driemaandelijkse 

termijnen. De student ontvangt hiervoor telkens een factuur.  

• Bij betaling in termijnen worden de opleidingskosten met administratiekosten verhoogd.  

• Rekeningen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.  

• JUNGacademie Nederland behoudt zich het recht voor om de studiekosten jaarlijks met maximaal 10% te 

verhogen indien de kostenontwikkelingen daartoe aanleiding geven.  

 

 

ANNULERINGSVOORWAARDEN DOOR STUDENT / JUNGACADEMIE NEDERLAND 

 

• Inschrijving geldt voor de duur van het studiejaar waarvoor de student zich heeft aangemeld.  

• Na aanmelding en (de eerste aan-)betaling van het studiejaar geldt een bedenktermijn van 14 dagen, waarin 

de student kan besluiten zijn aanmelding in te trekken. In dat geval wordt het door de student reeds 

betaalde bedrag door JUNGacademie Nederland binnen een termijn van vier weken teruggestort op 

zijn/haar bankrekening.  

• Het annuleren van een inschrijving of het beëindigen van de opleiding door de student na inschrijving 

dient per aangetekend schrijven aan JUNGacademie Nederland kenbaar te worden gemaakt. Annuleren 

voor volgende studiejaren, andere dan het eerste, dient te geschieden binnen een termijn van vier weken 

na afloop van de laatste lesdag van dat studiejaar volgens het lesrooster. Bij opzegging na afloop van deze 

termijn zijn de volledige studiekosten verschuldigd.  

• Tussentijds stoppen met de opleiding is mogelijk. Dit zogenoemde studie-uitstel dient gemeld te worden 

bij JUNGacademie Nederland. De studiekosten worden gereserveerd voor instroom op een later moment, 

dat echter niet later dan 1 jaar na stopzetting kan aanvangen. Bij absentie van lessen anders dan in het 

geval van studie-uitstel kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie. De student mag per studiejaar 

niet meer dan 2 lessen, waarvan maximaal 1 workshop, hebben gemist (zie beoordeling op de website: 

www.jungacademie.nl). 

• Bij annulering van het eerste studiejaar 30 dagen of meer voor de eerste les van het desbetreffende 

studiejaar is men 10% van de studiekosten voor het eerste studiejaar verschuldigd. Bij annulering van het 

eerste studiejaar binnen 30 dagen voor de eerste les van het desbetreffende studiejaar is men de helft van 

de studiekosten van het eerste studiejaar verschuldigd. Bij annulering van het eerste studiejaar en volgende 

jaren vanaf de eerste les van het desbetreffende studiejaar is men de gehele studiekosten van dat studiejaar 

verschuldigd. 

• JUNGacademie Nederland is nimmer aansprakelijk voor de door de student geleden schade en (extra) 

kosten als gevolg van het volgen van de studie en/of het voortijdig beëindigen ervan, ongeacht de oorzaak. 

• JUNGacademie Nederland behoudt zich het recht voor de groepssamenstelling, lesdagen, aanvangstijden 

en leslocatie zo nodig te wijzigen. De student zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden 

gesteld. JUNGacademie Nederland behoudt zich het recht voor de activiteiten te splitsen qua grootte en, 

daarmee samenhangend, te verschuiven naar andere jaargangen, dagen of dagdelen.  

• Bij eventuele onvoldoende belangstelling voor de opleiding, ook voor latere leerjaren van de opleiding, 

behoudt JUNGacademie Nederland zich het recht voor deze geen doorgang te laten vinden of deze te 

verplaatsen. Schriftelijk aangemelde belangstellenden worden zo spoedig mogelijk van dit besluit op de 



hoogte gesteld. Reeds betaalde studiekosten worden binnen een termijn van vier weken gerestitueerd of 

gereserveerd voor een onderwijsactiviteit op een later tijdstip, uiteraard in overleg met betrokkene. 

• JUNGacademie Nederland is te allen tijde gerechtigd op grond van redenen van ongestoorde voortgang 

van de opleiding of voor de student zelf - te besluiten dat de student de opleiding niet langer kan volgen. 

Dit kan echter niet eerder dan nadat deze redenen in de vorm van een officiële waarschuwing aan de 

student zijn voorgelegd en toegelicht, zodat de student in de gelegenheid wordt gesteld de adviezen te 

volgen. In geval van uitsluiting vindt verrekening plaats op grond van het aantal lessen dat is gevolgd en 

waarvoor het lesmateriaal is ontvangen. Er bestaat geen opzegtermijn. Een saldo ten gunste van de student 

wordt door JUNGacademie Nederland terugbetaald binnen een termijn van vier weken.  

 

 

INHOUD 

 

• De inhoud van de opleiding wordt vastgesteld door JUNGacademie Nederland. Het studieprogramma 

wordt voor aanvang van de betreffende activiteit bekend gemaakt en is te vinden op de website.  

• JUNGacademie Nederland behoudt zich het recht voor het onderwijsprogramma tussentijds aan te passen, 

als de erkennende instanties hun criteria wijzigen, dan wel wanneer klanttevredenheidsonderzoeken 

daartoe aanleiding geven. 

• JUNGacademie Nederland kan het door de student in het kader van de opleiding geproduceerde materiaal 

(bijvoorbeeld kunstobjecten, scripties) inzetten ten behoeve van de opleiding, dit alleen na goedkeuring 

van de betreffende student. 

• De docenten van JUNGacademie Nederland beloven geheimhouding betreffende hetgeen hen door de 

studenten in vertrouwen binnen en buiten de lessen,  als ook tijdens de leeranalyses is toevertrouwd.  

 

 

LEERTHERAPIE 

 

• Het volgen van leertherapie is onlosmakelijk verbonden aan de opleiding. Het minimum aantal verplichte 

sessies leertherapie is 40 consult uren. De leertherapie wordt gevolgd bij door JUNGacademie Nederland 

vastgestelde erkende Analytisch Dieptetherapeuten. JUNGacademie Nederland kan op educatieve 

gronden eisen dat de student nog een aantal leertherapie consulten extra dient te volgen, alvorens het 

diploma te ontvangen.  

• Met de student wordt door de leertherapeut tijd en plaats afgesproken voor de verschillende sessie(s) 

leertherapie. Bij afzegging of verplaatsing van een afgesproken sessie dient de student direct contact op te 

nemen met de betreffende leertherapeut. Deze is gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen, 

tenzij de student tenminste 24 uur van te voren heeft afgezegd bij de leertherapeut. Dit artikel heeft geen 

betrekking op het annuleren c.q. beëindigen of onderbreken (studie-uitstel) van de studie of onderdelen 

daarvan.  

 

 

AUTEURSRECHT EN EIGENDOMSRECHT CURSUSMATERIAAL 

 

• Het auteurs- en eigendomsrecht van het lesmateriaal berust bij JUNGacademie Nederland.  

• Lesmaterialen als hand-outs, syllabi, readers en formulieren worden via de website dan wel in de lessen 

ter beschikking gesteld.  

• Dit lesmateriaal is uitsluitend bestemd voor eigen studie. De student is niet gerechtigd kopieën te maken 

van het ter beschikking gestelde lesmateriaal en/of aan derden het lesmateriaal ter beschikking te stellen.  

• Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand op 

openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van JUNGacademie Nederland.  

• Inbreuk op het auteurs – eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.  

 

 

EXAMINERING 



 

• De student mag gedurende het studiejaar niet meer dan 2 lessen, waarvan maximaal 1 workshop gemist 

hebben. Heeft de student meer gemist, dan dienen deze lessen het daarop volgende jaar ingehaald te 

worden. Aan deze inhaallessen zijn kosten verbonden, die door JUNGacademie Nederland worden 

vastgesteld.  

• De student dient in het eerste jaar minimaal 15 uur, en in het tweede jaar minimaal 30 uur, en in het derde 

jaar minimaal 40 leertherapie uren hebben doorlopen. 

• De student dient de tussentijdse opdrachten te hebben ingeleverd. 

• De student dient in het eerste studiejaar een persoonlijk analytisch leerverslag te hebben gemaakt. De 

inhoud daarvan wordt tijdens de opleiding kenbaar gemaakt.  

• De student dient in het tweede studiejaar een therapeutisch leerverslag te hebben gemaakt. De inhoud 

daarvan wordt tijdens de opleiding kenbaar gemaakt.  

• De student dient in het derde studiejaar het derde deel van het leerverslag te voltooien. Daarnaast dient de 

student in het derde studiejaar twee praktijkexamens af te leggen waarin de student in twee sessies met 

verschillende cliënten (een man en een vrouw) laat zien dat zij/hij volledig zelfstandig als Analytisch 

Dieptetherapeut kan functioneren. Dit zal beoordeeld worden door de docenten en een onafhankelijk 

commissielid. 

• De studenten van alle jaren dienen minimaal 1 JUNGacademie College per jaar te hebben gevolgd.   

• De student heeft, bij het niet voldoen aan bovenstaande eisen, de mogelijkheid tot herkansing. Deze 

herkansing wordt in overleg met JUNGacademie vastgesteld. De student is gebonden aan de eisen die 

JUNGacademie Nederland aan herkansing stelt.  

• Indien één van de praktijkexamens in het derde studiejaar niet voldoende zijn, moet dat jaar in het geheel 

opnieuw worden gevolgd. 

 

 

KWALITEIT EN KLACHTENPROCEDURE 

 

• JUNGacademie Nederland doet er alles aan een goede kwaliteit van de opleiding te waarborgen. Mocht de 

student desondanks klachten hebben omtrent de kwaliteit van de opleiding, of anderszins, kan de student 

zich schriftelijk wenden tot JUNGacademie Nederland.  

• JUNGacademie Nederland beschikt over een adequate klachtenprocedure die voorziet in ten minste een 

beroepsmogelijkheid bij een met name genoemde onafhankelijke derde.  

• De inhoud van de klachtenprocedure is te vinden op onze website www.jungacademie.nl 

• De eventuele aanspraak op schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan de door u verschuldigde 

opleidingskosten.  

 

 

GEHEIMHOUDING 

 

• Met alles wat binnen de opleiding gecommuniceerd wordt zal uiterst zorgvuldig om worden omgegaan en 

niet aan anderen worden doorgespeeld zonder overleg met de student. 

  

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

• Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend geldig indien met JUNGacademie Nederland 

uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.  

• Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen 

voortvloeiend uit – of met betrekking tot – deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de 

bevoegde rechter. 

 

Deze versie is geldig vanaf 1 januari 2020 

 


