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SCHOOL VOOR EMOTIEVE THERAPIE (SET) 
 
 
Studiereglement 
 
1. Aanmelding 
 
U kunt zich als student aanmelden door het inschrijfformulier volledig ingevuld en onderte-
kend te zenden aan: SET, t.a.v. Ronald Duchateau, p/a Centrum Avanturijn Voetiusstraat 3 
3512 JL Utrecht of in te scannen en te sturen naar info@emotievetherapie.nl. 
 
2. Toelating 
 
Voor iedere opleiding is een toelatingsgesprek met een van de docenten vereist. Een af-
spraak hiervoor kan gemaakt worden bij de administratie van de SET. Hieraan zijn geen 
kosten verbonden. Toelatingsgesprekken worden gehouden om de student te leren kennen 
en te beoordelen op geschiktheid voor deelname aan de opleiding. 
Voor de Verkorte Opleiding Emotieve Therapie dient u een vooropleiding gehad te hebben 
als therapeut of hulpverlener. De SET behoudt zich het recht voor om studenten, zonder 
opgave van redenen, te weigeren. 
 
3. Inschrijving 
 
Nadat u bent toegelaten, wordt u ingeschreven. U ontvangt hier een bevestiging van. 
Wanneer u ingeschreven bent gaat u akkoord met het studiereglement, het beroepsprofiel 
en de algemene voorwaarden van de SET. 
 
3. Financiële voorwaarden 
 
De betaling van het lesgeld dient binnen één maand na aanvang van de opleiding te zijn vol-
daan. Het niet nakomen van de betalingsverplichtingen kan in het uiterste geval uitsluiting 
van de opleiding tot gevolg hebben.  
Alle door de SET ter inning van achterstallige lesgelden te maken incasso- en bijkomende 
kosten, geen uitgezonderd, komen ten laste van de cursist(e). Indien de vordering aan een 
incassobureau wordt overgedragen, zal deze worden uitgebreid tot het gehele bedrag aan te 
betalen lesgeld aangevuld met incasso- en bijkomende kosten.  
 
4. Studieperiode 
 
Inschrijving vindt plaats voor de duur van de gehele studie waarvoor u zich heeft aangemeld. 
U kunt de studie uitsluitend voortijdig beëindigen overeenkomstig de voorwaarden van de 
voortijdige beëindiging (zie punt 6).  
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5. Lesmateriaal 
 
Het lesmateriaal van de studie waarvoor het lesgeld is betaald, mag u behouden, doch niet 
anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het auteursrecht en het eigendomsrecht be-
rusten bij de SET. Niets uit het lesmateriaal mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder 
schriftelijke toestemming van de SET. Slechts een niet-commercieel privégebruik is toege-
staan in het kader van de wetgeving op auteursrecht. 
  

6. Voortijdige beëindiging 
 
Wanneer u de opleiding tot emotief therapeut voortijdig wenst te beëindigen, dient u per 
aangetekende brief op te zeggen. Bij voortijdige beëindiging bent u het eventueel achterstal-
lige lesgeld nog verschuldigd alsmede het lesgeld over het lopende studiejaar. 
 
Bij overlijden van de student gaat de beëindiging van de studieovereenkomst onmiddellijk in 
en vervalt de resterende betalingsverplichting. De school behoudt zich het recht voor om het 
contract voortijdig te beëindigen wanneer zou blijken dat u ongeschikt bent om deel te ne-
men aan de opleiding. In dit geval wordt het lesgeld terug gestort. Wanneer u zich terugtrekt 
nog voordat de studie is begonnen wordt het lesgeld ook op uw rekening terug gestort in-
dien deze kosten al zijn voldaan. 
 
7. Aanspraken op schadevergoeding 
 
Een eventuele aanspraak op schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan het door u betaalde 
lesgeld.  
 
8. Aanmelding 
 
Wij maken u er op attent dat de door u verstrekte gegevens zoals naam, adres en woon-
plaats worden opgenomen in onze administratie. Gegevens kunnen worden gebruikt om u te 
informeren over activiteiten van de School voor Emotieve Therapie, Life Software en Life 
therapieën, deze handelsnamen vallen onder dezelfde eigenaar(s) en zijn handelsnamen van 
DUDRA OV. DUDRA OV is de operationele organisatie achter de SET. Indien u bezwaar heeft 
tegen dit gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit schriftelijk aan ons laten weten.  
 
9. Algemene voorwaarden 
 
Naast dit studiereglement zijn de algemene voorwaarden van de SET van toepassing. 
 
 
 
 
 


