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Algemene voorwaarden van de “traditionele 
heksenopleiding”  van de Wolderse Heks 

 

Kosten en betalingsmogelijkheden 

De kosten bedragen in totaal € 720,- (inclusief btw) voor alle 12 praktijkmiddagen 

inclusief digitaal lesmateriaal. Ook alle versnaperingen (zoals koffie, thee, fris en 

dergelijke) tijdens de cursusdagen zijn hierin  begrepen en worden door de Wolderse 

Heks verzorgd. Om het voor iedereen betaalbaar te houden bieden we de 

mogelijkheid de kosten te voldoen in  12 maandelijkse termijnen van €60,-. Deze 

termijnen dien je telkens vooraf te betalen  uiterlijk 7 dagen voor aanvang van elke 

cursusdatum (kijk op de website http://dewolderseheks.nl/pagina13.html voor een 

datum-overzicht).  

Je kunt ook in 1 keer het cursusgeld voldoen. Je betaalt dan €675,- te voldoen 

uiterlijk 3 weken voor de eerste cursusdag. 

 

Tussentijds/voortijdig beëindigen van de cursus 

Voortijdig stoppen met (het praktische deel van) de cursus ontslaat je niet van 

betalingsverplichting betreffende de resterende cursusdagen. Bij voortijdig be-

eindigen van de cursus  ontvang je dan wel maandelijks de lesstof die andere 

cursisten ook ontvangen. 

 

Lesmateriaal 

Al het (betaalde) lesmateriaal mag je alleen gebruiken voor persoonlijke 

studiedoeleinden. De Wolderse Heks heeft alle auteurs- en  eigendomsrechten. Dit is 

notarieel vastgelegd. Het is dus niet geoorloofd het lesmateriaal op welke andere 

wijze dan ook openbaar te maken en te verspreiden. 

Inwijding 

Na afloop van en deelname aan de volledige cursus en indien aan alle verplichtingen 

is voldaan wordt je een certificaat uitgereikt. Je kunt je daarna aanmelden voor de 

inwijding (uitleg volgt tijdens de cursus). De inwijding is geheel kosteloos en is een 

uitgebreid gezamenlijk ritueel. 
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Aansprakelijkheid en klachten 

De Wolderse Heks kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele 

onvolkomenheden in het lesmateriaal. Als je onjuistheden aantreft of denkt aan te 

treffen dan stelt de Wolderse Heks het op prijs als je dat aan haar kenbaar maakt.  

Zelfs na 15 jaar speurwerk in Engeland en met name in het heksenmuseum te 

Boscastle en de Universiteit van Oxford is een onvolkomenheid niet uit te sluiten. 

Klachten of opmerkingen over de lesstof kun je doorgeven via email 

“info@dewolderseheks.nl “. Het toepassen van lesstof binnen en buiten de cursus-

omgeving van de Wolderse Heks is op eigen risico van de cursist. Binnen de 

cursusomgeving van de Wolderse Heks wordt door de Wolderse Heks gezorgd voor 

passende veiligheidsmaatregelen met betrekking tot het uitvoeren van praktische 

opdrachten.  

Wet Bescherming Persoonsgegevens 

Persoonsgegevens worden door de Wolderse Heks behandeld in overeenstemming 

met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en deze worden dus niet aan derden 

verkocht of ter beschikking gesteld. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt 

voor bedrijfsvoering, zoals inschrijving van deelnemers, correspondentie met 

deelnemers en doen toekomen van lesmateriaal. 


