
Voorwaarden voor deelname aan de cursussen bij Uplands Physio Clinic  

Iedere cursist dient met onderstaande voorwaarden akkoord te gaan voordat deelgenomen 
kan worden aan de cursussen ‘Dry Needling’ georganiseerd door Uplands Physio Clinic 
(UPC). Door de invulling van het aanmeldformulier verklaart U zich akkoord met deze 
voorwaarden, met de algemene- en annuleringsvoorwaarden, alsmede met de onder-
staande risicoverklaring.  

Aanmelding en inschrijving  

1. Aanmelding voor de cursus dient te geschieden door inschrijving via de website 
www.dryneedling.nl  

2. De cursussen zijn toegankelijk voor fysiotherapeuten en artsen met een BIG-
registratie. 

3. Na aanmelding via de website krijgt U een email van UPC met een bevestiging 
van uw inschrijving en het verzoek tot betaling van de eerste termijn.  

4. De inschrijving zal pas definitief zijn na ontvangst van deze eerste betaling.  
5. Indien plaatsing door een onvoorziene reden niet mogelijk zou zijn, zal de aan-

melder automatisch als eerste geplaatst worden bij de eerstvolgende cursus of zal 
de aanmelder de reeds betaalde kosten voor 100% vergoed krijgen, waarna de 
inschrijving zal worden geannuleerd.  

Cursus tarieven  

1. De cursus tarieven staan vermeld op de website www.dryneedling.nl                     
- typefouten en prijswijzigingen zijn voorbehouden.  

2. De cursuskosten zijn niet met BTW belast, tenzij anders wordt vermeld.  
3. Cursus materialen, lunches, koffie, thee en snacks zijn in de prijs inbegrepen, 

tenzij anders wordt vermeld.  
4. UPC behoudt het recht voor om de cursustarieven te wijzigen.  
5. Na aanmelding via de website krijjgt U een email van UPC met een bevestiging 

van uw inschrijving en het verzoek tot betaling van de eerste termijn.  
6. Betaling van de tweede termijn dient tenminste 30 dagen voorafgaand aan de start 

van de cursus te geschieden.  
7. Alle betalingen dienen overgemaakt te worden op rekeningnummer 
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Annuleringen en wijzigingen  

1. Het is altijd mogelijk om tot 30 dagen voor het begin van de cursus te annuleren, 
met recht op volledige vergoeding van de betaalde eerste termijn.  

2. Bij annulering binnen 30 dagen voor de start van de cursus wordt de eerste 
termijn niet vergoed.  

3. Bij annulering tijdens de duur van de cursus vindt er geen enkele restitutie plaats.  
4. Verzoeken tot annuleringen en/of veranderingen dienen schriftelijk te geschieden 

en digitaal verzonden te worden aan UPC via info@dryneedling.nl  



Aantal deelnemers  

1. Het doorgaan van de cursus hangt onder meer af van een minimaal aantal 
deelnemers.  

2. UPC behoudt zich het recht voor om geplande cursussen, waarvoor onvoldoende 
aanmeldingen zijn, op ieder moment uit te stellen.  

3. Er wordt dan worden gewacht tot er voldoende aanmeldingen zijn om de cursus 
alsnog van start te laten gaan.  

4. UPC houdt, in deze genoemde situatie, de reeds aangemelde cursisten tussendoor 
op de hoogte en zal zo spoedig als het kan, nieuwe data vast stellen.  

5. De cursist heeft in deze situatie ten allen tijde het recht om de inschrijving te 
annuleren met vergoeding van 100% van de cursuskosten.  

Verhindering  

1. UPC zal altijd haar best doen om geplande cursussen door te laten gaan.  
2. UPC is niet aansprakelijk als haar cursussen niet doorgaan door oorzaken die 

buiten haar invloedssfeer liggen.  
3. UPC zal bij verhindering haar cursisten zo snel mogelijk hiervan op de hoogte 

stellen. Tevens zal UPC dan alles in het werk stellen om vervangende data te 
vinden om de geplande cursus alsnog te laten plaatsvinden.  

Copyright  

1. Niets van het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie mag worden 
verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-bestand 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, micro-film, 
downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UPC.  

2. Het maken van video/foto en/of geluidsopnamen van een cursus of een gedeelte 
hiervan is expliciet niet toegestaan.  

3. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan informatie uit deze uiting 
op enige wijze commercieel te gebruiken. Ook voor scholen is het niet zonder 
meer toegestaan informatie te gebruiken als lesmateriaal, als bronnen hiervoor of 
anderszins. 

4. Bij het overtreden van deze regels zal UPC, in het kader van de de wet voor 
auteursrecht, een gerechtelijke procedure beginnen. 

Klachtenregeling  

1. Voor het indienen en behandelen van een klacht verwijst UPC naar haar    
klachtenregeling zoals vermeld op haar website www.dryneedling.nl  

 

 



Aansprakelijkheid  

1. Cursisten zullen docenten, gastdocenten en assistenten van de opleiding niet 
aansprakelijk stellen voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat tijdens     
de cursus.  

2. Cursisten zullen docenten, gastdocenten en assistenten van de opleiding niet 
aansprakelijk stellen voor letsel toegebracht aan patiënten in hun eigen praktijk.  

3. In geval van enige twijfel over de juistheid van de behandelwijze zal de cursist 
per email contact op met UPC via info@dryneedling.nl alvorens deze toe te 
passen.  

4. Aan de in deze cursussen aangeboden informatie en/of diensten kunnen geen 
rechten worden ontleend. 

Risicoverklaring  

1. Cursisten staan docenten en medecursisten toe om dry needling technieken toe te 
passen op hun lichaam d.w.z. acupunctuurnaalden kortdurend te plaatsen in 
diverse spieren gedurende de duur van de cursus.  

2. De cursist begrijpt dat er bij het gebruik van naalden een kleine kans op letsel 
bestaat, zoals het aanprikken van een bloedvat, zenuw, gewrichts- of orgaan- 
structuur.  

3. Docenten en cursisten zullen er zorg voor dragen om deze, meestal kleine letsels, 
tijdens de cursussen en ook in de praktijk zoveel mogelijk te voorkomen.  

4. Middels de online inschrijving en aanmelding via deze website is de cursist 
bekend met de risico's bij het werken met acupunctuurnaalden in het lichaam.  

Afwijking van de voorwaarden  

1. Afwijking van één of meerdere van de bovengenoemde voorwaarden is slechts 
mogelijk indien dit voor het begin van de cursus is besproken en door beide 
partijen ondertekend is.  

2. Indien er wordt afgeweken van een van de genoemde voorwaarden zoals 
beschreven hier boven in punt 1, zullen alle andere voorwaarden gewoon van 
kracht blijven.  

3. Alle typefouten op de website en op alle verdere documentatie van UPC zijn aan 
haar voorbehouden.  

Beslotenheid en vertrouwelijkheid  

1. Uw NAW gegevens zullen in alle vertrouwelijkheid en beslotenheid worden 
behandeld.  

2. Uw NAW gegevens worden zullen nooit aan derden worden verleend.  
3. Alle medische informatie van cursisten en/of van hun patienten die tijdens of rond 

de cursussen wordt gedeeld zal in alle vertrouwelijkheid en beslotenheid worden 
behandeld.   



Slotbepaling 

Deze voorwaarden zijn opgesteld door UPC op 25 mei 2011; herzien op 17 februari 2015 
en opnieuw op 24 oktober 2017. Ze kunnen ten alle tijden verder worden aangepast door 
de directie van UPC. 

	
	
	
	
	
	
	
	


