ALGEMENE VOORWAARDEN
Van Shu’em Shamanic Healing te Amsterdam en/of haar aangewezen medewerkers en vrijwilligers,
gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder
inschrijfnummer 34225845, hierna te noemen Shu’em Healing.
Artikel 1 Algemeen
1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Shu’em Healing aangeboden activiteiten,
cursussen en opleidingen, zowel online als op locatie.
1.2. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op eerste aanvraag gratis door Shu’em
Healing verstrekt.
1.3. Vanaf het moment van inschrijving wordt van de deelnemer verwacht dat hij/zij inhoudelijk op de
hoogte is van de Algemene Voorwaarden en wordt hij/zij daaraan gehouden.
1.4. Afwijken van deze voorwaarden is uitsluitend mogelijk wanneer dit met Shu’em Healing schriftelijk
is overeengekomen. Aan de van Shu’em Healing afkomstige flyers, brochures en teksten kunnen
geen rechten worden ontleend voor zover afwijkend van de rechten zoals in de Algemene
voorwaarden weergegeven.
1.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. Shu’em Healing en de deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht
worden genomen.
Artikel 2 Aanmeldingen
2.1 Aanmelding vindt plaats na inzending van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier en betaling
van minimaal het inschrijfgeld. Hiermee is de inschrijving definitief.
2.2 Aanmeldingen binden Shu’em Healing pas, nadat deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Bij meer inschrijvingen dan beschikbare plaatsen komt, wanneer de betalingstermijn is verstreken,
de gereserveerde plaats te vervallen. Men wordt onderaan de lijst geplaatst en eventueel op de
wachtlijst voor het volgende studiejaar.
Artikel 3 Levering
3.1 Shu’em Healing heeft het recht het onderwijsprogramma, de groepssamenstelling, lesdagen,
aanvangstijden en lesplaatsen te wijzigen wanneer daartoe een noodzaak bestaat. Dit betreft zowel
activiteiten op locatie als online activiteiten. Ook heeft Shu’em Healing het recht activiteiten qua
grootte te splitsen, en naar andere jaargangen, dagen of dagdelen te verschuiven.
3.2 Als blijkt dat er geen of te weinig belangstelling c.q. deelnemers zijn voor bepaalde activiteiten,
cursussen of opleidingen behoudt Shu’em/Asha het recht zonder opgaaf van redenen de
overeenkomst te ontbinden.
3.3 Eventuele readers en sommige lesmaterialen zijn bij het lesgeld inbegrepen; studieboeken en
andere benodigdheden dienen door de deelnemer zelf te worden aangeschaft.
Artikel 4 Betaling en Verzuim
4.1 Betaling dient te geschieden voor aanvang van een activiteit, cursus of opleiding tenzij schriftelijk
andere betalingscondities zijn overeengekomen. Op verzoek van de deelnemer is het mogelijk een
overeenkomst te sluiten voor termijnbetaling. De voorwaarden van een overeenkomst voor
termijnbetaling worden bepaald door Shu’em Healing.
4.2 Annulering voor aanvang van de activiteit, cursus of opleiding is alleen schriftelijk mogelijk, met
dien verstande dat het inschrijfgeld van de betreffende activiteit, cursus of opleiding niet wordt
gerestitueerd. Na aanvang van de activiteit, cursus of opleiding wordt geen restitutie van het totale
bedrag gegeven. Men blijft gehouden de nog openstaande termijnen te betalen zoals
overeengekomen.
4.3 De opleiding tijdelijk onderbreken is mogelijk. Het verzoek tot studie-uitstel behoort schriftelijk aan
Shu’em Healing te worden gemeld. De al betaalde en nog te betalen studiekosten moeten binnen de
vastgestelde termijn betaald worden en worden gereserveerd voor de hervatting van de studie die
echter maximaal één jaar na de ingang van het onderbreken van de opleiding behoort te zijn
hervat.
4.4 Shu’em Healing bepaalt na beëindiging van een activiteit, cursus of opleidingsjaar of een deelnemer
kan doorgaan naar een vervolgtraject. Wanneer besloten wordt dat dit niet mogelijk is, worden in
overleg afspraken gemaakt over een eventueel in te halen achterstand.
4.5 Shu’em Healing is te allen tijde gerechtigd, om redenen van ongestoorde voortgang van de
activiteit, opleiding of cursus of voor de student zelf, te besluiten dat de student de activiteit,
opleiding of cursus niet langer kan volgen. Dit kan echter pas tot uitvoering worden gebracht nadat
de student van Shu’em Healing een met motieven omschreven waarschuwing heeft ontvangen,
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waarmee de student in de gelegenheid wordt gesteld de gegeven adviezen op te volgen. Er bestaat
geen opzegtermijn, Shu’em Healing kan met onmiddellijke ingang de student van de opleiding
uitsluiten.
Artikel 5. Aansprakelijkheid
5.1 Behoudens bepaling van dwingend recht ligt bij deelname aan een activiteit, cursus of opleiding de
verantwoordelijkheid voor ieder handelen, nalaten en/of de gevolgen hiervan bij de deelnemer zelf.
Management, docenten en medewerkers van Shu’em Healing, zowel individueel als gezamenlijk,
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enig handelen of nalaten van de deelnemer. De
deelnemer is ten alle tijden zelf volledig aansprakelijk voor het eigen fysieke en psychische welzijn,
Shu’em Healing stelt nadrukkelijk dat er geen enkele plicht/dwang bestaat tot deelname aan de
aangeboden activiteiten en/of oefeningen, de deelnemer dient zelf in te schatten in hoeverre de
aangeboden lesstof en activiteiten nadelig zijn voor zijn/haar zelf, en/of voor zijn/haar omgeving.
5.2 De deelnemer is zich ervan bewust dat de door Shu’em Healing aangeboden activiteit, opleiding of
cursus gebruik maakt van bewustzijnsverruimende en bewustzijnsveranderende technieken die de
wijze waarop men het leven ervaart sterk kunnen beïnvloeden. In geval van psychiatrische
klachten of medicijngebruik raadt Shu’em Healing aan deelname aan activiteiten voor te leggen
aan de behandelend huisarts.
5.3 Shu’em Healing is in geen enkel geval aansprakelijk voor de door de student geleden schade en/of
(extra) kosten als gevolg van het volgen van een activiteit, cursus of opleiding en/of het voortijdig
afbreken hiervan, wat daarvan de reden ook moge zijn. Ook draagt Shu’em Healing geen enkele
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele vermissing en/of beschadiging van
persoonlijke bezittingen in de ruimten van de activiteit, cursus of opleiding.
Artikel 6. Recht
6.1 Syllabi worden kosteloos verstrekt. Het ter beschikking gestelde materiaal is uitsluitend bestemd
voor de eigen studie. De student is niet gerechtigd van dit lesmateriaal kopieën te maken en/of aan
derden ter beschikking te stellen. Het aan Shu’em Healing toekomende auteursrecht en het
eigendomsrecht van het lesmateriaal blijven bij Shu’em Healing.
6.2 Shu’em Healing behoudt zich het recht voor de studiekosten in geval van een meerjarige opleiding
jaarlijks te verhogen wanneer de kostenontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Deze verhoging
wordt dan in het nieuwe studiejaar van kracht. De studiekosten zullen ook verhoogd worden
wanneer conform nationale of Europese wetgeving besloten wordt dat beroepsopleidingen niet
langer van BTW worden vrijgesteld. Het dan geldende BTW-tarief zal dan in rekening worden
gebracht. Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
6.3 De deelnemer is verplicht geen inhoudelijke informatie te verstrekken over de aangeboden lesstof
aan derden in welk vorm dan ook. Alle lessen zijn uitsluitend voor eigen gebruik.
6.4 De deelnemer is na het deelnemen aan lessen en cursussen niet vanzelfsprekend zelf bevoegd tot
het geven van cursussen, lessen of behandelingen. Dit kan alleen na schriftelijke bevestiging door
de hoofddocent.
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