






















 

Aanvullende annuleringsvoorwaarden Esoterra 

 

Annuleringsvoorwaarden 
In afwijking op de Algemene Voorwaarden Consumenten NRTO gelden voor het annuleren en 
tussentijds beëindigen van de cursussen en opleidingen van Esoterra de volgende 
annuleringsvoorwaarden: 

Artikel 1 - Begrippen 

Esoterra: de vennootschap onder firma gevestigd aan de Dwarsakkers 11, 3958 HJ in Amerongen 
en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 82401144. 
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf 
(particulier) die met Esoterra een overeenkomst sluit of wenst te sluiten. 
Bedrijf: de natuurlijke persoon die wel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de 
rechtspersoon die met Esoterra een overeenkomst sluit of wenst te sluiten. Let op: hiermee wordt 
ook de persoon bedoeld die op naam van zijn of haar onderneming een cursus of opleiding bij 
Esoterra volgt.  
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie per e-mail. 
Website: de website van Esoterra te bereiken via https://esoterra.nl.  

Voor de leesbaarheid wordt de consument in deze voorwaarden ook aangesproken met ‘je, jij’ en 
worden de consument/bedrijf en Esoterra samen ook wel ‘partijen’ genoemd. 

Artikel 2 – Recht van ontbinding 

1. De website van Esoterra bevat een webwinkel waar je je op afstand in kunt schrijven voor het 
lesaanbod van Esoterra.  
2. Een consument heeft bij een op afstand gesloten overeenkomst een wettelijk recht van 
ontbinding. Dit betekent dat de consument na inschrijving veertien (14) kalenderdagen het recht 
heeft de inschrijving te annuleren (bedenktijd). Let op: de bedenktijd gaat lopen vanaf de 
inschrijfdatum en niet vanaf de startdatum. 
3. In het geval de consument gebruik wil maken van het recht van ontbinding, dient de consument 
dit schriftelijk aan Esoterra te laten weten of gebruik te maken van het Modelformulier ontbinding.  
4.  Esoterra zal eventueel ontvangen lesgeld binnen zeven (7) kalenderdagen retourneren op het 
door de consument aangegeven bankrekeningnummer. 
5. Voor een bedrijf geldt geen recht van ontbinding.  

Artikel 3 – Annulering en tussentijdse beëindiging van de overeenkomst 

1. De consument kan een opleiding of cursus te allen tijde annuleren of tussentijds beëindigen. 
Annuleren of tussentijds beëindigen vindt altijd schriftelijk plaats.  
2. Bij annulering of tussentijdse beëindiging van een opleiding betaalt de consument voor het 
reeds ontvangen lesmateriaal, de gevolgde lessen en opstart en/of administratiekosten. Omdat de 
consument, na afloop van de bedenktijd, direct toegang krijgt tot alle lesstof middels e-learning, 
heeft de consument bij annulering of tussentijdse beëindiging alleen recht op restitutie van de niet 
gevolgde praktijkdagen. 
3. Omdat Esoterra ten behoeve van het organiseren van een cursus reeds kosten heeft gemaakt 
en/of het de doorgang van een cursus afhankelijk is van een bepaald aantal deelnemers, is de 
consument bij annulering of tussentijdse beëindiging van de cursus gehouden de volgende kosten 
te betalen: 
- Bij annulering tot dertig (30) kalenderdagen voor de startdatum: 10% van het cursusbedrag; 
- Bij annulering binnen dertig (30) kalenderdagen voor de startdatum: 50% van het cursusbedrag; 
- Bij tussentijdse beëindiging na de startdatum: 50% van het cursusbedrag + de kosten voor de 
reeds gevolgde lesdagen.  
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