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Betalingsvoorwaarden 

1. Deelnemers aan opleidingen en cursussen, georganiseerd door de STIBAF, zijn gehouden tot het betalen van de daaraan 

verbonden kosten: 

- na inschrijving (elektronisch of schriftelijk) voor de betreffende (korte) cursus; 

- na ondertekening van het opleidingscontract voor de tweejarige opleiding. (In het laatste 

geval is een bedenktermijn van 14 werkdagen van toepassing.) 

2. Betalingen dienen te worden gedaan op IBAN nr. NL28INGB0004655031 t.n.v. STIBAF, o.v.v. ‘opleiding antroposofische 

fysiotherapie’ en de betreffende termijn. 

3. Cursuskosten (minder dan € 1000,-) dienen volledig te zijn voldaan uiterlijk 2 weken voor aanvang. Kosten van de tweejarige 

Opleiding Antroposofische Fysiotherapie kunnen in termijnen worden voldaan. De eerste termijn, bestaande uit de helft van de kosten 

voor het eerste jaar, dient vóór aanvang van dag 1 van het eerste jaar te zijn voldaan. De tweede helft van dit bedrag dient voor de 

start van Module III van het eerste jaar te zijn voldaan. De helft van de kosten voor het tweede jaar dient vóór aanvang van week 1 van 

het tweede jaar te zijn voldaan. De andere helft van dit bedrag dient vóór aanvang van week 3 van het tweede jaar te zijn voldaan. 

4. Afwijkende betalingsregelingen zijn alleen mogelijk na overleg met de penningmeester van de STIBAF, Josée Hendriksma, 

voorafgaande aan het begin van de opleiding en alleen indien deze schriftelijk in een overeenkomst zijn vastgelegd. 

5. Bij niet tijdige betaling zal vanaf de 2e herinnering € 15,- administratiekosten per aanmaning in rekening worden gebracht. 

6. Volledige betaling is een voorwaarde voor uitreiking van het eindcertificaat. 

7. Afzeggen met volledige terugbetaling is mogelijk tot zes weken voor aanvang van de tweejarige opleiding of twee weken voor 

aanvang van de (korte) cursus. Bij het onderbreken of afbreken van de opleiding of cursus blijft een betalingsverplichting van 100 % 

voor de cursus of het opleidingsdeel waarvan de betalingstermijn is verstreken en van 50 % voor het opleidingsdeel waarvan de 

betalingstermijn nog niet is verstreken. Wanneer door dringende persoonlijke omstandigheden (dit ter beoordeling van het bestuur 

van de STIBAF) de deelnemer de opleiding beëindigt, kan hiervan worden afgeweken en een persoonlijke regeling worden getroffen 

met de opleidingscoödinator. 

8. Opzegging dient schriftelijk te geschieden aan bovenstaand adres. Als opzegdatum geldt de ontvangstdatum van het schrijven. 

9. Bij onvoldoende deelnemers aan de opleidingsactiviteit (zoals omschreven in de betreffende aankondiging) wordt deze 

geannuleerd. Dit wordt uiterlijk 4 weken (bij lange trajecten) dan wel 1 week (bij korte cursussen) voor de beoogde aanvangsdatum 

bekend gemaakt, waarna reeds betaalde opleidingskosten worden gerestitueerd. 

10. Terugbetalingen, wanneer van toepassing (zie 7, 9), zullen worden gedaan binnen 6 weken na de opzegging / annulering. 


