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De Meridiaanschool d.d. 31-07-2020 

Artikel I - Definities en werking 

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1 de Meridiaanschool: nascholingsinstituut te Leidschendam (ingeschreven bij KvK Den Haag onder nummer 27353696) 

1.2 particulier: natuurlijke persoon die een nascholing wil gaan volgen c.q. daaromtrent inlichtingen vraagt 

1.3 student: natuurlijke persoon die een nascholing volgt 

1.4 opleiding: iedere nascholing, cursus en training die onder welke naam dan ook door de Meridiaanschool wordt gegeven 

binnen, buiten of vanuit Nederland  

1.5 kosten: de vergoeding die c.q. het lesgeld dat de student aan de Meridiaanschool verschuldigd is voor het deelnemen aan de 

opleiding 

2.   deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende het door studenten volgen van een 

      opleiding bij de Meridiaanschool 

3. inzetbaarheid: de docenten van de Meridiaanschool kunnen inzetbaar zijn bij andere opleidingsinstituten, die kwalitatief op het  

zelfde niveau een opleiding organiseren. De beoordeling hiervan ligt bij de Meridiaanschool. 

 

Artikel II - Terbeschikkingstelling Algemene Voorwaarden 

De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van de Meridiaanschool . De Meridiaanschool verstrekt aan iedere 

particulier, die een overeenkomst met de Meridiaanschool wenst te sluiten, een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.  

 

Artikel III - Correspondentie en totstandkoming van overeenkomsten 

4. Correspondentie aan de Meridiaanschool kan geschieden via e-mail, een schrijven per post of een aangetekend schrijven. De 

eerste twee vormen worden alleen geacht te zijn aangekomen, indien daarvan een bevestiging of een antwoord daarop wordt 

gestuurd door de Meridiaanschool 

5. Een overeenkomst tot het volgen van een opleiding tussen de Meridiaanschool en een particulier komt uitsluitend tot stand 

door ondertekening van een inschrijfformulier voor de opleiding door de desbetreffende particulier en de schriftelijke 

bevestiging van de Meridiaanschool aan de particulier, dat hij/zij tot de opleiding is toegelaten 

6. Een particulier heeft 14 dagen bedenktijd om te bepalen of hij/zij de inschrijving wil annuleren. Na het verstrijken van de 

bedenktijd van de veertien dagen is de inschrijving dus definitief 

7. Een door de Meridiaanschool gedaan (openbaar) aanbod tot het inschrijven op c.q. volgen van een opleiding door middel van 

een advertentie, een folder, een zogenaamde "open dag" of een aan een particulier gericht schrijven, kan alleen leiden tot een 

overeenkomst, indien aan het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel is voldaan 

8. Indien voor een opleiding onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van de 

Meridiaanschool, is de Meridiaanschool gerechtigd om van het geven van de betreffende opleiding af te zien, dan wel deze te 

combineren met een andere opleiding of een opleiding in een andere plaats. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de 

student. In geval de opleiding niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk zeven lesdagen voor de eerste (les)dag van de 

opleiding plaats 
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9. Indien de Meridiaanschool kenbaar maakt de opleiding met een andere opleiding te combineren en/of deze in een andere 

plaats te geven, heeft de student het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling van de Meridiaanschool, 

schriftelijk de overeenkomst te ontbinden 

10. Indien een opleiding geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de overeenkomst ontbonden door middel 

van de daartoe strekkende schriftelijke mededeling van de Meridiaanschool als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, zonder 

dat op een der partijen nog enige verplichting rust. De door studenten vooraf betaalde kosten voor de niet doorgaande 

opleiding zullen worden gerestitueerd 

11. Docenten van de Meridiaanschool kunnen worden ingezet bij een ander opleidingsinstituut als het niveau van de opleiding 

voldoet aan dat van de Meridiaanschool. Ingeval een docent van de Meridiaanschool wordt ingezet bij een andere opleiding, 

kan dit via een mondelinge of schriftelijke overeenkomst gebeuren.  

Artikel IV - Betalingsvoorwaarden en gevolgen van de overeenkomst 

1. Na inschrijving ontvangt de student een factuur voor de ingeschreven opleiding. De factuur dient te worden voldaan binnen 14 

dagen na dagtekening en bij aanvang van de opleiding. Gespreide betaling is niet mogelijk 

2. Bij onvoldoende aanmeldingen of overmacht behoudt de Meridiaanschool zich het recht voor de opleiding te annuleren. Het 

eventueel betaalde cursusgeld wordt binnen 14 dagen volledig gerestitueerd 

3. Van overmacht is sprake als in niet te voorziene omstandigheden het onmogelijk is of in redelijkheid niet verwacht mag worden 

dat aan verplichtingen wordt voldaan 

4. De Meridiaanschool is in geval van overmacht gerechtigd zonder genoegdoening wijzigingen aan te brengen in de 

cursusleiding, de lesstof, de geplande data en de locatie waar de opleiding zal plaats vinden. Uiteraard zal daarbij het belang 

van de studenten zoveel mogelijk in acht worden genomen 

5. Indien de student kan aantonen dat wijziging van geplande data aanleiding geeft tot onoverkomelijke problemen en moet 

afzien van (verdere) deelname, dan zal de Meridiaanschool hiervoor in alle redelijkheid een oplossing vinden 

6. Annulering door de student: ingeval van opleidingen waarbij een beperkte groepsgrootte is van maximaal 15 personen gelden 

onderstaande voorwaarden: 

a. Mocht de student verhinderd zijn deel te nemen aan de opleiding waarvoor hij zich heeft opgegeven, dan dient dit 

schriftelijk, via de e-mail of via een aangetekend schrijven te worden kenbaar gemaakt  

b. De eerste twee vormen annuleringen worden geacht definitief te zijn na ontvangstbevestiging door de 

Meridiaanschool 

c. Annulering binnen de wettelijke 14 dagen is kosteloos 

d. Na 14 dagen worden de volgende kosten in rekening gebracht: 

− Minimaal 2 maanden voor aanvang 50% van de opleidingskosten 

− Tussen 2 maanden en 2 weken voor aanvang 75% van de opleidingskosten 

− Korter dan 2 weken voor aanvang vindt er geen restitutie plaats 

− In gevallen van onenigheid over de annuleringstermijn is de Meridiaanschool gerechtigd de datum te 

hanteren waarop de annulering bij de Meridiaanschool is ontvangen 

e. Indien een student na aanmelding privé in een niet toerekenbare overmachtssituatie terecht komt, waardoor 

deelname vanaf dat moment geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt, dan is de Meridiaanschool bereid in alle 

redelijkheid en in overleg hiervoor een oplossing te vinden 
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7. Kosten voor geleverde diensten bij inzet van docent van de Meridiaanschool bij een ander opleidingsinstituut worden door de 

Meridiaanschool gefactureerd aan het betreffende opleidingsinstituut.  

Artikel V - Overige rechten en plichten en verantwoordelijkheden van de Meridiaanschool 

 

1. de Meridiaanschool bepaalt de plaats en tijd waarop de opleiding wordt gegeven. De Meridiaanschool is bevoegd de plaats en 

de tijd te wijzigen. De Meridiaanschool zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken. 

2. de Meridiaanschool is bevoegd om een student (tijdelijk) de toegang tot c.q. deelname aan de opleiding te ontzeggen indien: 

a. de student zich niet overeenkomstig het bepaalde in artikel VI gedraagt 

b. er sprake is van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de student, de docenten, de andere 

studenten of eventuele proefpersonen* 

c. indien de volledige kosten voor de opleiding niet zijn betaald door de student bij aanvang van de opleiding 

3. de Meridiaanschool is verantwoordelijk voor de kwaliteit van alle leveringen en spant zich naar beste inzicht en vermogen in 

deze te laten voldoen aan hetgeen in het vooruitzicht is gesteld. 

Artikel VI - Overige rechten en plichten van de student 

Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de student verplicht: 

1. tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader van de opleiding 

2. de voor de opleiding benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door de Meridiaanschool ter beschikking worden 

gesteld, bij zich te hebben 

3. zich gedurende de opleiding correct te gedragen en de andere studenten niet te hinderen 

4. melding te maken van de aanwezigheid bij hem van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de 

andere studenten, zichzelf en/of eventuele proefpersonen. De sub 4 genoemde melding hoeft niet plaats te vinden met 

vermelding van de aard van de aandoening*. Mocht de student de aard van de aandoening wel mededelen aan de 

Meridiaanschool, dan zal de Meridiaanschool hierover geen mededelingen doen aan derden. Als de student besluit hierover 

geen mededelingen te doen, is de Meridiaanschool niet aansprakelijk voor de gevolgen. 

 

Artikel VII - Aansprakelijkheid 

1. De student is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de 

opleiding te volgen. De Meridiaanschool is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die 

geschiktheid. De student vrijwaart de Meridiaanschool voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet 

daartoe beperkt, medestudenten 

2. De Meridiaanschool is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de student of anderszins 

door de student meegebrachte materialen gedurende de opleiding of anderszins verblijf van de student in de (les)lokalen van 

de Meridiaanschool 

 

* voor COVID-19: zie appendix 
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3. De Meridiaanschool noch de docenten zijn verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het toepassen en uitvoeren van het 

geleerde in de ruimste zin: zij kunnen daarvoor geen van beiden aansprakelijk worden gesteld 

4. De Meridiaanschool noch de docenten aanvaarden enige aansprakelijkheid voor enige schade, direct of indirect, tenzij de 

aansprakelijkheidsverzekering van de Meridiaanschool of de docenten deze dekt en voor zover de 

aansprakelijkheidsverzekering bereid is tot uitkering over te gaan 

5. Op geen enkele levering van de Meridiaanschool is enige vorm van garantie aan de orde 

6. De Meridiaanschool is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de student overkomt tijdens of in verband met het volgen van de 

opleiding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de Meridiaanschool of haar docenten 

7. De student vrijwaart de Meridiaanschool voor de aanspraken van derden terzake de in artikel VI sub 4 bedoelde ziekte of 

aandoening 

8. De student is en blijft zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het ten bate van zichzelf of anderen 

toepassen, uitvoeren of voorschrijven van de onderwezen leerstof en methoden. Dit geldt ook voor het gebruik van 

(hulp)middelen in welke vorm ook. 

Artikel VIII - Persoonsregistratie 

1. De Meridiaanschool draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van persoonlijke informatie van de studenten 

overeenkomstig de geldende privacywet- en regelgeving 

2. Docenten, gastdocenten en assistenten zullen naar derden nimmer informatie geven over hetgeen zich binnen de les voordoet 

of naar voren wordt gebracht, tenzij het gaat om informatie waartoe men wettelijk verplicht is deze te verstrekken 

3. Naam en bereikbaarheidsgegevens van studenten worden opgenomen in het studentenbestand van de Meridiaanschool om 

betrokkenen op de hoogte te kunnen houden van zijn activiteiten. Indien dit niet op prijs wordt gesteld, wordt dit direct 

gerespecteerd 

4. De student gaat akkoord met het verstrekken van zijn naam en bereikbaarheidsgegevens aan docenten. 

Artikel IX - Overige bepalingen 

1. Tegenover de student strekt de financiële administratie van de Meridiaanschool, blijkens een door de Meridiaanschool 

verstrekt uittreksel uit haar administratie tot volledig bewijs, behoudens door de student te leveren tegenbewijs 

2. Indien een student meerdere opleidingen tegelijk volgt, worden betalingen eerst toegerekend aan de opleiding(en) waarvoor 

eerder de overeenkomst werd gesloten. 

Artikel X – Eigendomsrechten 

1. Het auteursrecht op alle lesmateriaal berust bij de Meridiaanschool, tenzij materiaal gebruikt wordt waarvan duidelijk is dat dit 

openbaar beschikbaar is 

2. Het lesmateriaal waarvan het auteursrecht berust bij de Meridiaanschool zal door studenten niet voor andere doeleinden 

worden gebruikt dan het persoonlijk volgen van de opleiding, niet worden gepubliceerd of vermenigvuldigd voor derden, tenzij 

er schriftelijke toestemming is gevraagd aan de Meridiaanschool en deze toestemming schriftelijk door de Meridiaanschool is 

gegeven. 
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Artikel XI: Klachten 

1. De Meridiaanschool beschikt over een klachtenregeling waarin alles geregeld is omtrent klachten. Deze vormt een 

onlosmakelijk deel van de Algemene voorwaarden en is voor een ieder in te zien en zal op verzoek worden toegezonden 

2. Studenten zijn verplicht om in geval van een klacht deze klachtenregeling te hanteren en op te volgen. Iedereen die bij een 

klacht betrokken is, zal zijn volle medewerking geven deze langs de daarin aangegeven wegen op te lossen 

3. Wie een klacht heeft tracht deze eerst op te lossen met de Meridiaanschool. Als dit niet lukt of er redenen zijn waarom dit niet 

kan, staat het klager vrij een gerechtelijke procedure te starten 

4. Alle betrokkenen hebben geheimhoudingsplicht zolang de klacht niet is opgelost.   

Artikel XII - Nederlands recht en bevoegde Rechter 

Op de overeenkomsten met de Meridiaanschool is Nederlands recht van toepassing en is de rechtbank Den Haag bij uitsluiting 

de bevoegde Rechter. 

 

Artikel XIII - Wijziging van de Algemene Voorwaarden 

De Meridiaanschool is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze 

luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren 

gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing. 

 © 2020, De Meridiaanschool 
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Protocol Meridiaanschool inzake COVID-19 

Artikel I. Extra verantwoordelijkheden inzake COVID-19 

I.1 de Meridiaanschool neemt maatregelen om de besmettingskans van docent(en) en student(en) gedurende de cursus zo 

klein mogelijk te maken. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het verplichten van afstand houden tussen docent en 

student en studenten onderling, het voorzien van materiaal om handen, stoelen, banken e.d. te reinigen. De 

Meridiaanschool is niet verantwoordelijk voor het leveren van persoonlijk beschermingsmateriaal, studenten moeten dit 

zelf meenemen 

I.2 De Meridiaanschool zal geen koffie, thee e.d. leveren gedurende de coronacrisis. Studenten en docent dienen dit zelf mee 

te nemen. Studenten worden hier over ingelicht bij de bevestiging van deelname. 

I.3  De toiletten op de leslocatie zijn niet toegankelijk als de duur van de cursus een dagdeel betreft. Bij cursussen die een 

hele dag duren, zal men na gebruik het toilet zelf moeten reinigen. Benodigde materiaal wordt geleverd door de 

Meridiaanschool 

I.4 De student vult voor aanvang van de cursusdag of weekend een door de Meridiaanschool geleverd triageformulier in. In 

geval van vermoede of geconstateerde COVID-19 besmetting, zal de student dit melden bij de Meridiaanschool en niet 

deelnemen aan de cursus. De afhandeling hiervan zal verlopen als in artikel IV.6.e.  

I.5 De docent zal bij een vermoede of geconstateerde COVID-19 besmetting van de docent zelf, niet aanwezig zijn op de 

cursus. De Meridiaanschool zal in dit geval een vervanger zoeken of de cursus uitstellen of afgelasten. 

Artikel II. Voorkomen van COVID-19 besmettingen tijdens de cursus 

II.1 Bij de entree zal de studenten de mogelijkheid gegeven worden om de handen schoon te maken met behulp van een 

handreinigingsmiddel (website CTGB). Er wordt een route aangegeven om veilig binnen te komen en afstand van 

medestudenten te kunnen houden. Studenten houden gedurende de cursus de zelfde plaats aan en wisselen niet van 

plek, ze blijven zoveel als mogelijk zitten op hun stoel. 

II.2 Tijdens de cursus zal zoveel mogelijk 1,5 meter afstand worden gehouden tussen docent en student en studenten 

onderling. De locatie wordt zo ingericht dat dit gedurende theoriemomenten mogelijk is. Tijdens praktijksessies zullen 

studenten, modelpatiënt en de docent bescherming gebruiken, minimaal in de vorm van mond-neusmasker. Voorafgaand 

aan oefenmomenten zullen alle deelnemers en de docent hun handen reinigen als directe aanraking noodzakelijk is. 

Tijdens de praktijksessies zal het contact binnen de 1,5 meter zo kort mogelijk worden gehouden. Studenten die niet actief 

bezig zijn zullen 1,5 meter afstand tot elkaar en de modelpatiënt bewaren.  Bij wisselen van modelpatiënt en na de 

praktijksessies zullen alle deelnemers nogmaals hun handen reinigen. Tussen praktijksessies wordt er niet van 

praktijkgroep gewisseld.  

II.3 De Meridiaanschool informeert studenten voor aanvang van de cursus over het COVID-19 protocol 
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II.4 Voor aanvang van de cursus en na afloop van de cursus wordt de locatie schoongemaakt. 


