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Algemene voorwaarden 

1. Aanmelding en toelating   
De student beschikt over:  

• Medische basiskennis (anatomie, fysiologie, pathologie) of daarvoor studerend. Let op: De opleiding 
MBK moet zijn afgelegd bij een Instituut wat met een voldoende is geaccrediteerd door erkende 
accreditatie instituten.*)  

• Een BIG registratie of is aangesloten bij een erkende beroepsvereniging.  
• Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
• Wkkgz  

Mocht u niet (volledig) voldoen aan bovenstaande criteria en toch graag in aanmerking willen komen voor 
deelname aan de opleiding TotalBodyReflex dan zal voorafgaand een consult plaatvinden met de docent. Op 
basis van dit gesprek wordt de cursist toegelaten of geadviseerd een andere opleiding/training te volgen.  

Voor de gehele opleiding geldt dat enthousiasme, leergierigheid, interesse in het onderwerp, kennis van de 
anatomie en/of levenservaring van belang zijn om zich de lesstof goed eigen te maken. Een open houding en 
open communicatie met de mede cursisten en de docenten is een vanzelfsprekendheid.    

Aanmelding kan door het invullen van het inschrijfformulier en een pasfoto. Na ontvangst wordt de cursist 
verzocht specifieke gegevens door te geven. Denk hierbij aan diploma’s, getuigschriften, van belang zijnde 
medische gegevens.   

Wanneer er behoefte is aan meer duidelijkheid, kan een gesprek aangevraagd worden. Dit kan zowel de 
potentiële deelnemer doen alsook de opleiding.  

Vanaf 14 dagen na het verzenden van de ontvangstbevestiging geldt een betalingsverplichting. De datum van 
verzending van de ontvangstbevestiging door de opleiding is leidend. Mocht je genoodzaakt zijn tussen je 
aanmelding en start van de opleiding je aanmelding te annuleren, dan zal een gesprek plaatsvinden over de 
mogelijkheden van deelname of annulering van je inschrijving. Wanneer de opleiding is gestart, ben je het 
cursusgeld van het eerste jaar verschuldigd. 

 

2. Copyright 
Al het lesmateriaal en de informatie van de website www.totalbodyreflex.com,  my.totalbodyreflex.com en 
lms.totalbodyreflex.com staat onder auteursrecht van Annet Post.  Wanneer blijkt dat het lesmateriaal 
onzorgvuldig wordt gebruikt en aan derden wordt verstrekt zonder toestemming van de auteur wordt u van de 
opleiding verwijderd. U ontvangt ook een boete van 25.000 euro. Wanneer blijkt dat er onzorgvuldig wordt 
omgegaan met de aangeboden kennis van de website, wordt u afgesloten tot deze uitgebreide kennisbron. U 
ontvangt ook een boete van 25.000 euro.   
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3. Geheimhouding 
Tijdens de lesdagen en de intervisie bent u gehouden aan uw beroepsgeheim als therapeut. U mag niet zonder 
toestemming foto’s of ander geluid-of beeldopnames maken en verspreiden aan derden.  

 

4. Diploma   
Na het volgen van een leerjaar wordt een examen afgenomen. Het examen bestaat uit een theoretisch gedeelte 
en een praktijkgedeelte. Het is mogelijk om het examen 1 keer te herhalen mocht dit nodig blijken. Na het 
volgen van alle blokken kan de cursist eindexamen doen. Bij voldoende resultaat ontvangt u een diploma en 
bent u TotalBodyReflex therapeut. U kunt 1 keer een herexamen doen. 

Het examen is niet verplicht. Wanneer er geen examen gedaan wordt of de deelnemer behaalt het examen niet, 
vervalt de toegang tot de website met aanvullende technieken en anatomische structuren.  

Na een succesvolle afloop van de opleiding kunt u: 

▪ een abonnement afsluiten om toegang te blijven houden tot de website 
▪ het logo gebruiken in uw uitingen 

 Wanneer blijkt dat er onzorgvuldig wordt omgegaan met de aangeboden kennis van de website, wordt u 
afgesloten tot deze uitgebreide kennisbron. U ontvangt ook een boete van 10.000 euro.   

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 

 


