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Overeenkomst bij aanmelding van een cursus/training bij Realeyezation 

Vertrouwen:  

Op geen enkele wijze mag misbruik of gebruik worden gemaakt of doorgegeven aan derden van; 

gedeelde informatie en de inhoud van deze cursus zonder schriftelijke toestemming van Ernya 

Hilton-de Kooter. 

Respect:   

Zowel naar elkaar toe wordt geacht respectvol te handelen en te communiceren. Mede wordt geacht 

respectvol met de materialen (verf, penselen, schildersezel en andere materialen) en/of natuur (niets 

plukken of afbreken of op andere manier de natuur kwetsen. Indien je iets op je pad tegenkomt en 

het is al afgebroken, of gevallen mag je dit meenemen, mits dit niet de natuur verstoort) om te gaan. 

Echtheid: 

Iedere deelnemer zal trachten met echtheid de cursus te voltooien.  

Verantwoordelijkheid: 

Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor haar/zijn eigen leerprocessen tijdens de cursus. Niemand 

anders kan hiervoor aansprakelijk voor worden gesteld. Indien er zich problemen of confrontaties 

voordoen is nimmer Realeyezation aansprakelijk.  

Voor groepen:  

Participatie: 

Je begrijpt dat jouw deelname aan de cursus en je participatie hierin van groot belang is voor je 

medestudenten. Indien het mocht voorkomen dat om welke reden dan ook jouw participatie hierin 

niet langer aanwezig kan zijn, word je geacht dit ruimschoots (3 weken) dit te melden aan 

Realeyezation. Betalingen worden niet geretourneerd. De opdrachten en eventuele vragen worden 

aan de gehele groep gesteld inclusief aan Realeyezation (info@realeyezation.nl) 

Uitzondering is indien je individueel de lessen volgt, waar geen participatie noodzakelijk is en alleen direct 

contact met Ernya via email en/of evaluatiedagen. 

 

Feedbackregels: 

Het is niet mogelijk iets te leren zonder feedback. Indien je zuivere feedback ontvangt en geeft, kan 

dit het leerproces versnellen. Wel uiteraard altijd met respect. Feedback geef je vanuit jezelf, zonder 

daarbij de ander te adviseren of erger nog een scherpe mening of commentaar spuien. 

1. Vraag om feedback 

2. Sta open voor gegeven feedback 

3. Probeer de feedback te begrijpen 

4. Ga niet argumenteren of verdedigen 

5. Lees goed en vraag eventueel om opheldering 

6. Toon waardering voor de feedbackgever 

7. Beoordeel de feedback op zijn relevantie/bruikbaarheid 

8. Doe iets met de feedback 

9. Interpreteer kritiek niet onmiddellijk als een aanval op jezelf als persoon 

10. Schiet niet gelijk in de verdediging, dus rem je emoties 

11. Sta open voor complimenten, doe niet alsof ze niet belangrijk zijn.  
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Eigendomsrecht: 

Ondertekende gaat akkoord om niets zonder schriftelijke toestemming van Realeyezation, uit deze 

cursus te kopiëren, over te nemen of op andere wijze te gebruiken voor derden.  

Ondertekende gaat ja, nee, of in overleg akkoord met tekst en/of foto’s en geeft Realeyezation 

(Ernya Hilton-de Kooter) toestemming (zonder vermelding van persoonlijke gegevens uiteraard) te 

gebruiken als studiemateriaal en/of te publiceren, zoals; studies, cursussen, workshops, boeken, 

website). 

Delen tekst door jouw geschreven J A NEE  IN OVERLEG 

Tekst geschreven door Ernya over jou    JA  NEE  IN OVERLEG                           

Foto’s van je werken    JA  NEE  IN OVERLEG 

Voor de onlinecursisten: 

Skype/telefoonuren: aantal …. per week/maand  JA  NEE        

*DOORSTREPEN waar je niet mee akkoord ga! 

Je kunt dit nog eens nalezen bij de Algemene Voorwaarden (onder punt 3). 

Ondergetekende heeft de overeenkomst en de Algemene voorwaarden gelezen en gaat akkoord met 

bovenstaande. 

Datum: ……………………   Naam Cursus………………………………………………………………………. 

     Startdatum: ………………………………………………………………………. 

Handtekening:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Naam deelnemer :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode/Woonplaats:………………………………………………………………………………………………………………………… 

Emailadres:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Na ontvangst van deze getekende overeenkomst en de factuur is voldaan, ontvang de eerste module. 

Opsturen naar: Realeyezation – t.a.v. Ernya Hilton-de Kooter – Duiveland 13 – 2716 BL Zoetermeer. 

Of via email (ondertekenen en foto van maken en meesturen als bijlage). 

 

R e a l EYE z a t i o n    

Praktijk voor Counselling, Coaching,Consultancy en Trainingen 

__________________________________________________________________________ 

Ernya Hilton – de Kooter  Duiveland 13   2716 BL Zoetermeer 

Mobiel 06-51757032  info@realeyezation.nl  www.realeyezation.nl 
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