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DRU PROFESSIONEEL NETWERK

We heten je van harte welkom bij het Dru Professioneel Netwerk 
(hierna DPN genoemd). Het belangrijkste doel van het DPN is het 
garanderen en bevorderen van kwaliteit. 

Docenten die lid zijn van het DPN en het Dru DPN merk gebruiken, 
staan garant voor kwaliteit, deskundigheid en een uitstekende 
ondersteuning van cursisten.

LIDMAATSCHAP VAN HET DPN

Dit brengt veel voordelen en enkele verplichtingen met zich mee:  

1. Je hebt het recht om deel te nemen aan Masterclasses die 
exclusief zijn voor leden- en studentleden van het DPN.

2. Je behoudt het recht om jezelf als Dru docent te profileren.

3. Je hebt voor de promotie van je lessen recht op een eigen 
docentenpagina binnen de druyoga.nl website.

4. Voor de promotie van je lessen heb je recht op een folder, die wij 
eenmalig voor je vormgeven en die je zelf kan printen of laten 
drukken.

5. Je mag het speciale Dru logo voor geregistreerde docenten 
gebruiken volgens de door Dru Netherlands vastgestelde 
richtlijnen.

6. Mensen die interesse hebben in Dru Yoga en/of Dru Meditatie 
worden door Dru Netherlands naar je doorverwezen. 

7. Je krijgt korting op een selectie van Dru NL artikelen. 

8. Deelname aan speciale contactbijeenkomsten.

9. Voorrang bij inschrijvingen voor seminars en retraites.

10. Je nascholing bestaat jaarlijks uit het bijwonen van 
tenminste een Masterclass en een ander zelf te kiezen  
evenement van Dru.

11. Je leeft de gedragsregels van de beroepscode voor Dru  
docenten na.

 

LIDMAATSCHAP
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LIDMAATSCHAP

LID WORDEN VAN HET DPN

Je kunt lid worden van het DPN als je een Dru Yoga- en/of een Dru 
Meditatieopleiding met succes hebt afgerond. 

Ook yogadocenten die alle levels van de bijscholingscursus hebben 
gevolgd en het examen met succes hebben afgesloten kunnen lid 
worden. 

Voor het lidmaatschap wordt een jaarlijkse contributie gevraagd. De 
hoogte hiervan wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Het lidmaatschap 
loopt van 1 januari tot 1 januari en loopt automatisch door. De facturen 
voor de contributie worden voor het einde van het jaar verstuurd.

Nieuwe leden kunnen na de afronding van hun Dru opleiding ook lid 
worden. In dat geval wordt er voor de rest van dat lopende jaar een 
bepaald bedrag per kwartaal in rekening gebracht. Heraanmelders 
betalen het jaarbedrag.

Om lid te worden, moet je het inschrijfformulier in tweevoud inleveren. 
Na ontvangst van de ondertekende inschrijfformulieren en na de 
betaling van de bijbehorende factuur, worden je gegevens opgenomen 
in het Dru Professioneel Netwerk.

STUDENTLIDMAATSCHAP

Ben je nog bezig met de opleiding tot Dru docent en heb je het 
tussentijdse examen gehaald, dan kun je een studentlidmaatschap 
aanvragen. Je studentlidmaatschap wordt na je eindexamen 
automatisch omgezet in een volwaardig DPN lidmaatschap zonder 
extra kosten voor dat jaar. Als studentlid kun je al gebruik maken van 
enkele voordelen van het lidmaatschap. 

OPZEGGING LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap moet schriftelijk worden opgezegd vóór 1 december. 

Dru is het 
‘stille punt’. Het 
is de poolster, 
het centrale 
punt waar alles 
om draait. Het 
is de stilte in 
het oog van 
de orkaan, het 
toevluchtsoord 
waar we 
allemaal naar 
op zoek zijn.
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PROMOTIE VAN JE LESSEN

Veel mensen gaan via internet op zoek naar een yoga- of 
meditatiedocent. Daarom is het waardevol om gevonden te worden als 
Dru docent.

Natuurlijk kun je zelf een website maken. Als lid van het DPN 
bieden we je de mogelijkheid aan om je Dru activiteiten op een 
eigen docentenpagina binnen onze website te profileren. 

WEBSITE

•	 Dru docenten die ingeschreven staan kunnen hun naam,  
website en e-mailadres zelf publiceren op de Dru website 
en kunnen een eigen docentenpagina maken binnen de Dru 
website.

•	 Dru docenten zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid  
van de gegevens op de Dru website.

•	 Noch Dru UK noch Dru NL, noch enig andere instantie die 
deze website beheert, aanvaardt enige aansprakelijkheid 
voor de juistheid van de geplaatste gegevens. Geen van de 
genoemde partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor 
de gevolgen die de plaatsing van de gekozen informatie met 
zich meebrengt. Het gebruik van deze website is volledig voor 
eigen risico.

•	 De beheerder van deze site behoudt zich het recht voor 
om de geboden diensten aan te passen of te wijzigen zonder 
vooraankondiging.

•	 De beheerder van deze site behoudt zich het recht voor om 
de informatie van docenten onmiddellijk te verwijderen in geval 
van misbruik, nalatigheid, slechte kwaliteit en/of  
oneigenlijk gebruik.

Wat is er voor nodig?

Na je inschrijving ontvang je alle informatie die nodig is om je 
websitepagina te kunnen maken. Het invoeren en bijhouden van de 
gegevens doe je zelf. De basisvormgeving van de docentenpagina is 
voor iedereen hetzelfde, de foto’s en bepaalde tekstgedeelten kun je 
zelf kiezen.  

PROMOTIE
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Internet

Mensen hebben het druk en nemen vaak geen tijd om lang op internet 
te zoeken. Het is daarom van belang dat je website snel te vinden is. 
Google is op dit moment de meest gebruikte zoekmachine. Het is dan 
ook gunstig om je website hierin zo hoog mogelijk te laten komen. Dat 
betekent dat we de websites optimaliseren zodat woorden als Dru, Dru 
Yoga, Dru Meditatie, yoga, meditatie in jouw en onze website beter te 
vinden zijn. 

Daarbij helpt het volgende:

Het linken van elkaars website. Het kan zijn dat je al een eigen 
website hebt. In dat geval kan je jouw website laten linken naar 
www.dru-nl.org. En ook andersom kun je op jouw website www.
dru-nl.org/meditatiedocent/je naam een link maken naar je 
eigen (andere) website.

Mogelijke links

www.druyoga.nl

www.druworldwide.com

www.druyogashop.nl

www.worldpeaceflame.org

www.mansukhpatel.nl

www.mansukhpatel.com

www.easingbackpain.nl

www.fiat-lux.nl

www.guidetopersonalfreedom.nl

www.opwegmetdebhagavadgita.nl

www.stilteinbeweging.nl

www.vredebegintbijjezelf.nl

en alle websites van Dru docenten die je kent!

PROMOTIE
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DRU FLYER 

Als lid van het DPN kun je een flyer voor je eigen lessen door Dru laten 
ontwerpen. Dit is een eenmalige gratis service. 

Wat krijg je van ons?

Je ontvangt je flyer in de vorm van een PDF bestand. Je ziet hierin 
twee dezelfde flyers op een A4. Ze zijn klaar om thuis of bij een 
kopieercentrum te printen. Per discipline (yoga, meditatie) heb je recht 
op één flyer.

Wat moet je doen?

1. Vraag het aanvraagformulier aan bij dpn@dru-nl.org

2. Je krijgt digitaal enkele bestanden: een formulier dat je moet 
invullen en een bestand met foto’s .

3. Vul het formulier in en mail het naar: dpn@dru-nl.org

Tips voor het invullen van het formulier

1. Geef je les in meerdere disciplines, zorg er dan voor dat je voor  
iedere discipline een apart formulier invult.

2. Zie je tussen de vakjes ? of ? staan, dan kies je uit een van de twee 
mogelijkheden. 

De flyer wordt vormgegeven in de nieuwe Dru huisstijl en bevat een 
standaard tekst over Dru Meditatie of Dru Yoga. Heb je de flyer ontvangen 
en wil je later informatie veranderen, dan kan dit voor het tarief van €15,- 
per kwartier.

PROMOTIE
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KORTING OP ARTIKELEN

We bieden je de mogelijkheid om met korting diverse artikelen 
via de webshop in te kopen. Je vindt deze producten terug op 
onze website: www.druyogashop.nl

Laat ons weten met welk emailadres je account is aangemaakt 
dan activeren we daarna je account.

Bestelprocedure voor artikelen

1. Je kunt alleen een bestelling met korting plaatsen via www.
druyogashop.nl. Log in met je eigen account en wachtwoord. 
Hierna kun je de bestelling plaatsen. De prijzen die je ziet 
zijn de speciale prijzen voor DPN leden. 

2. De korting is niet van toepassing op alle artikelen.

3. Je kunt kiezen uit verschillende betalingsmogelijkheden. 

4. De factuur is voor je eigen administratie. 

5. De verzendkosten zijn voor eigen rekening.

6. Bij wederverkoop dien je de door Dru Netherlands 
vastgestelde verkoopprijs in rekening te brengen.

7. Er kan alleen korting gegeven worden als er via deze  
procedure besteld wordt. Om administratieve redenen  
kunnen we geen korting geven in de winkel, tijdens een  
seminar, lezing of ander evenement. Bij Masterclasses is het 
wel mogelijk om met korting in de winkel te kopen.

PROMOTIE
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BEROEPSCODE DRU DOCENTEN

Dru docenten die ingeschreven zijn in het DPN houden zich aan 
de gedragsregels voor Dru en de International School of Dru. 

Deze code is onverminderd geldig voor alle opleidingen van The 
International School of Dru Yoga en de daaronder geregistreerde 
regionale opleidingen.

PROTOCOL

1. Een Dru docent dient de cursisten altijd met respect te 
bejegenen. 

2. Met name dient hij/zij hun maatschappelijke, culturele  en 
religieuze opvattingen te eerbiedigen.

3. Een Dru docent dient de eigen beleving, mogelijkheden en 
grenzen van de cursisten te eerbiedigen.

4. Een Dru docent dient de grenzen van zijn deskundigheid in 
acht te nemen. Hij/zij dient na te laten als autoriteit op  te 
treden in zaken die niet tot zijn professionele deskundigheid 
behoren, maar die begeleiding van een andere deskundige, 
b.v. een geestelijke, een psycholoog of een arts behoeven.

5. Een Dru docent mag in geen geval een cursist dwingen een 
bepaalde houding of oefening uit te voeren. Een student dient 
te allen tijde vrij te zijn een houding of oefening niet uit te 
voeren, dan wel eerder te beëindigen, zonder daarvan enige 
verklaring af te leggen.

6. Een Dru docent dient zich bewust te zijn van zijn 
professionele verantwoordelijkheid ten opzichte van de 
studenten.

7. Een Dru docent mag geen praktijken toepassen die 
lichamelijk en/of geestelijke schade kunnen berokkenen aan 
de cursisten in het algemeen, c.q. aan een van hen in het 
bijzonder.

8. Een Dru docent dient voldoende te wijzen op mogelijk 
nadelige effecten van bepaalde houdingen/oefeningen bij 
bepaalde klachten. 

9. Een Dru docent mag geen houdingen/oefeningen laten 
uitvoeren, waarvan hij/zij de gevolgen niet of onvoldoende  
kan overzien en/of begeleiden.

10. Een Dru docent mag geen gespecialisatie geven indien hij/zij 
daartoe niet is opgeleid.

BEROEPSCODE DRU DOCENTEN
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11. Een Dru docent dient zich van te voren, d.m.v een eigen  
schriftelijke verklaring van de cursist op de hoogte te stellen 
van diens gezondheidstoestand. In geval van ziekte, gebreken 
of klachten dient hij/zij met de cursist te bespreken of het 
advies van een medicus gewenst is. 

12. Bij twijfel dient hij/zij van de betreffende cursist een 
doktersverklaring te ontvangen.

13. Als een Dru docent kennis neemt van feiten van 
vertrouwelijke aard, zal hij/zij de vertrouwelijkheid van 
deze gegevens te allen tijde dienen te respecteren. Indien 
hij/zij het, in het belang van de cursist of diens omgeving, 
aangewezen acht anderen van dergelijke feiten in kennis 
te stellen, dient hij/zij van te voren de uitdrukkelijke 
toestemming van de betrokken cursist te hebben verkregen, 
zowel t.a.v. de inhoud van de mee te delen feiten, als ook t.a.v. 
de op de hoogte te stellen personen.

14. Dru docenten dienen elkaar met respect en collegialiteit te 
bejegenen.

15. Het Dru Yoga docentendiploma geeft de bevoegdheid om 
Dru Yoga lessen te geven, zowel in groepsverband als op 
individuele basis. Dru Yoga docenten zijn niet bevoegd om 
derden op te leiden tot Dru Yoga docent.

16. Het Dru Meditatie docentendiploma geeft de bevoegdheid om 
Dru Meditatielessen te geven, zowel in groepsverband als op 
individuele basis. Dru Meditatie docenten zijn niet bevoegd 
om derden op te leiden tot Dru Meditatie docent.

Deskundigheidsbevordering:

•	 Een Dru docent dient de deskundigheid in stand te houden en 
te ontwikkelen, hij/zij dient  nascholing te volgen. 

•	 Om ingeschreven te blijven in het DPN is deelname aan 
nascholing verplicht. Deze voortgezette training bestaat uit 
minstens een Masterclass per jaar en daarnaast een ander 
Dru evenement. Is het niet mogelijk een Masterclass bij te 
wonen, dan wordt in overleg naar een passend alternatief 
gezocht. Een individueel consult met een senior docent geldt 
als volwaardig alternatief. 

BEROEPSCODE DRU DOCENTEN

Dru Yoga is de 
‘yoga van het 
hart’.
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KLACHTENPROCEDURE

Dit artikel is van toepassing in het geval er een klacht ingediend wordt.

Klachten die schriftelijk, voorzien van volledige naam en 
adresgegevens van de indiener, bij de Raad van Toezicht zijn ingediend, 
worden binnen 4 weken in behandeling genomen. Naar aanleiding van 
de klacht staat het de raad van toezicht vrij, naar eigen goeddunken, de 
klacht met de betrokken personen te bespreken. 

De Raad van Toezicht neemt een besluit over de klacht en de betrokkene 
zal daarover schriftelijk geïnformeerd worden. Indien men niet akkoord 
is met het genomen besluit dan is het mogelijk om binnen een maand 
bezwaar te maken. 

Een onafhankelijke persoon geeft dan advies om daarna samen met de 
raad van toezicht tot een besluit te komen. Alle besluiten van de Raad 
van Toezicht zijn onherroepelijk. Alle klachten worden vertrouwelijk 
behandeld.

Raad van Toezicht

Het DPN wordt beheerd door een Raad van Toezicht bestaat uit leden van 
het bestuur van  Stg. Dru Netherlands: 

Mw. S. MacCuish

Mw. Q. Wentink

Mw. J. van Alphen

Onafhankelijke persoon: 

Hr. W. Kamphuis

VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Het is geheel en alleen de verantwoordelijkheid van 
individuele docenten en cursisten om hun eigen doorlopende 
aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dru Netherlands 
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schadeclaims van in het 
DPN ingeschreven personen, als gevolg van welke activiteit, handeling 
of omstandigheid dan ook. Zie ook onze Algemene Voorwaarden.

AANVULLENDE BEPALING

Dru Netherlands behoudt zich het recht voor om zonder voor aankondiging 
veranderingen aan te brengen in de structuur, kosten en administratie van 
het DPN. De geregistreerde docenten worden uiteraard wel op de hoogte 
gehouden van veranderingen in registratiekosten.

ALGEMENE INFORMATIE
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BEËINDIGING VAN REGISTRATIE 

De registratie van Dru docenten wordt beëindigd indien:

•	 Een of meerdere van de bovenstaande regels niet worden 
nageleefd. Een dergelijk besluit is voorbehouden aan de 
Raad van Toezicht.

•	 Registratiekosten niet zijn betaald.

Na diskwalificatie naar aanleiding van dit artikel kan de Raad van 
Toezicht een assessment verlangen voor een hernieuwde inschrijving 
als Dru docent.

RECLAME-UITINGEN

Dru docenten zorgen ervoor dat de aankondigingen, reclame-uitingen 
etc. met betrekking tot hun Dru activiteiten correct zijn, waarbij 
rekening gehouden wordt met het juiste gebruik van de geregistreerde 
merknaam ’Dru’ zoals hieronder verder is omschreven.

Gebruik van de geregistreerde merknaam ‘Dru Yoga en Dru Meditatie’

Dru Yoga en Dru Meditatie zijn geregistreerde merknamen en mogen 
alleen na schriftelijke toestemming van Dru Netherlands worden 
gebruikt. Dit heeft betrekking op producten, internet en e-mail 
adressen, dienstverlening e.d.  Een DPN lid mag de naam Dru Yoga* 
of Dru Meditatie* en het DPN logo gebruiken om Dru Yoga en/of 
-Meditatielessen, seminars, retraites of persoonlijke consulten te 
promoten die door een geregistreerd Dru docent georganiseerd/
gehouden worden. (* Indien je hier je diploma van hebt.)

De naam en het logo van Dru mag onder geen enkele voorwaarde 
gebruikt worden dan alleen door de Dru organisatie zelf.

DISCLAIMER  

Dru Netherlands is initiatiefnemer van het DPN en de Dru 
docentenopleiding. Noch Dru Netherlands, noch het DPN, noch de 
Raad van Toezicht aanvaardt enige aansprakelijkheid voor gevolgen die 
voortvloeien uit het geregistreerd zijn.

Op het DPN zijn ook de Algemene Voorwaarden van toepassing.

ALGEMENE INFORMATIE
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Algemene Voorwaarden Opleidingen Stichting Dru Netherlands

Artikel 1 - Definities en werking
1.   In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Dru NL: Stichting Dru Netherlands
b. Particulier: Natuurlijke persoon die een opleiding wil gaan volgen c.q. daaromtrent inlichtingen vraagt.
c. Student: Natuurlijke persoon die een opleiding volgt. 
d. Opleiding: Iedere opleiding, cursus, workshop en training die onder welke naam dan ook door Dru NL wordt gegeven 

binnen, buiten of vanuit Nederland.
e. Kosten: De vergoeding die c.q. het lesgeld dat de student aan Dru NL verschuldigd is voor het deelnemen aan de 

opleiding.
2.   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende het door studenten volgen van een 

opleiding bij Dru NL.

bbb
Artikel 2 - Terbeschikkingstelling Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op www.druyoga.nl/algemenevoorwaarden. Dru NL verstrekt aan iedere par-
ticulier, die een overeenkomst met Dru NL wenst te sluiten, op verzoek een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 - Totstandkoming van overeenkomsten
1.   Een overeenkomst tot het volgen van een opleiding tussen Dru NL en een particulier komt uitsluitend tot stand 

door ondertekening van een inschrijfformulier voor de opleiding en een formulier overeenkomst student door de 
desbetreffende particulier en de bevestiging van Dru NL aan de particulier na een intakegesprek, dat hij/zij tot de 
opleiding is toegelaten.

2.   Een particulier heeft 14 dagen bedenktijd om te bepalen of hij/zij de inschrijving definitief wil maken.
3.   Een door Dru NL gedaan (openbaar) aanbod tot het inschrijven op c.q. volgen van een opleiding door middel van 

een advertentie, een folder, een workshop of een aan een particulier gericht schrijven, kan alleen leiden tot een 
overeenkomst, indien aan het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is voldaan.

4.   Indien voor een opleiding onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van Dru NL, is 
Dru NL gerechtigd om van het geven van de betreffende opleiding af te zien, dan wel deze te combineren met een andere 
opleiding of een opleiding in een andere plaats. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de student. In geval de 
opleiding niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk zeven lesdagen voor de eerste (les)dag van de opleiding plaats.

5.   Indien Dru NL kenbaar maakt de opleiding met een andere opleiding te combineren en/of deze in een andere plaats te 
geven, heeft de student het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling van Dru NL door middel van 
een aangetekend schrijven de overeenkomst te ontbinden.

6.   Indien een opleiding geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de overeenkomst ontbonden door 
middel van de daartoe strekkende schriftelijke mededeling van Dru NL als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, zonder 
dat op een der partijen nog enige verplichting rust.

7.   Bij ziekte van docenten zal er door Dru NL voor vervanging gezorgd worden. 

Artikel 4 - Gevolgen van de overeenkomst
Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 (hierna te noemen: "de overeenkomst") tot stand is gekomen, gelden de 
volgende financiële rechten en verplichtingen:

a. De student is aan Dru NL verschuldigd de kosten als genoemd in of bij de overeenkomst, te voldoen op de wijze en de 
tijdstippen in of bij de overeenkomst genoemd.

b. Indien de student de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub d van dit 
artikel, tot 42 dagen voor de aanvang van de opleiding zonder opgaaf van reden doen door middel van een aangetekend 
schrijven aan het adres van Dru NL te Arnhem. De student is alsdan de administratiekosten van de betreffende 
opleiding verschuldigd, met een minimum van € 75,- voor administratie- en annuleringskosten. Is de overeenkomst op 
een tijdstip korter dan 42 dagen voor de aanvang van de opleiding tot stand gekomen, is geen ontbinding op grond van 
deze bepaling mogelijk.

c. Indien de student de overeenkomst wil ontbinden binnen een termijn korter dan 7 dagen voor het begin van de 
opleiding of nadat de opleiding is begonnen, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub d van dit artikel, 
doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van Dru NL te Arnhem De student is alsdan 100% van 
de kosten van het opleidingsjaar van de desbetreffende opleiding verschuldigd.

d. Ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel onder b en c vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat 
de student tegelijk met het verzenden van het aangetekend schrijven het verschuldigde bedrag overmaakt op de 
bankrekening van Dru NL. Indien overmaking niet binnen zeven dagen na verzending van het aangetekend schrijven 
heeft plaatsgevonden, wordt de student geacht zijn verzoek tot ontbinding niet te hebben gedaan, met inachtneming 
van het overigens in dit artikel bepaalde.

e. Indien de student door omstandigheden hem betreffende, waartoe te rekenen, maar niet staat is de (gehele) opleiding 
te volgen, is dat voor rekening en risico van de student.

f. Indien de student verzuimt de onder a, b en c genoemde kosten van de opleiding overeenkomstig het in of bij de 
overeenkomst bepaalde te voldoen, is hij zonder dat daartoe verdere ingebrekestelling vereist is een verhoging van € 
15,- voor administratiekosten verschuldigd.

g. Indien de student na een overschrijding van de geldende betalingstermijn voor de cursuskosten met meer dan 20 
dagen, het openstaande bedrag, alsmede de onder f genoemde verhoging voor administratiekosten niet heeft voldaan, 
is Dru NL gerechtigd om, zonder dat daarvoor (verdere) ingebrekestelling vereist is:
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 1. De student de toegang tot de opleiding en de gebouwen te ontzeggen.
 2. De overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de student te    

 ontbinden.
 3. Over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen, waartoe te rekenen gerechtelijke invordering.

h. Indien Dru NL gebruik maakt van een of meer van de sub g genoemde bevoegdheden, tast dit niet de vordering 
terzake van de kosten aan. Indien Dru NL overgaat tot het treffen van incassomaatregelen, zijn de kosten hiervan 
geheel voor rekening van de student, met een minimum van € 68,-.

i. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden, is de student overeenkomstig het bepaalde in artikel 
119, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek over achterstallige betalingen de wettelijke rente verschuldigd. 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Artikel 5 - Overige rechten en plichten van de student
Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de student verplicht:

a. Tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader van de opleiding.
b. De voor de opleiding benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door Dru NL ter beschikking worden 

gesteld, bij zich te hebben.
c. Zich gedurende de opleiding correct te gedragen en de andere studenten niet te hinderen.
d. Melding te maken van de aanwezigheid bij hem/haar van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor 

de docenten, de andere studenten en/of eventuele andere personen. De sub d genoemde melding hoeft niet plaats 
te vinden met vermelding van de aard van de aandoening.

Artikel 6 - Overige rechten en plichten van Dru NL
1.   Dru NL bepaalt de plaats en tijd waarop de opleiding wordt gegeven. Dru NL is bevoegd de plaats en de tijd te 

wijzigen. Dru NL zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken.
2.   Alle teamleden van Dru Nl hebben een geheimhoudingsverklaring getekend om de privacy van studenten te 

waarborgen.
3.   Dru NL is bevoegd om een student (tijdelijk) de toegang tot c.q. deelname aan de opleiding te ontzeggen indien:
 a. De student zich niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 gedraagt.
 b. Er sprake is van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de aanwezigen.

bb
Artikel 7 - Aansprakelijkheid
1.   De student is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt 

om de opleiding te volgen. Dru NL aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het 
ontbreken van die geschiktheid. De student vrijwaart Dru NL voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen 
maar niet daartoe beperkt, medestudenten.

2.   Dru NL aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de student of 
anderszins door de student meegebrachte materialen gedurende de opleiding of anderszins verblijf van de student in de 
centra van Dru NL.

3.   Dru NL is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de student overkomt tijdens of in verband met het volgen van de 
opleiding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Dru NL of haar docenten.

4.   De student vrijwaart Dru NL voor de aanspraken van derden terzake van de in artikel 5 sub d bedoelde ziekte of 
aandoening.

bbbb
Artikel 8 - Overige bepalingen
1.   Indien een student meerdere opleidingen tegelijk volgt, worden betalingen eerst toegerekend aan de opleiding(en) 

waarvoor eerder de overeenkomst werd gesloten.
2.   Tot twee weken voor aanvang van een workshop kan men kosteloos annuleren.
3.   Het cursusmateriaal is auteursrechtelijk beschermd en het is dan ook niet toegestaan dit op de een of andere manier 

te vermenigvuldigen zonder de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Dru NL. Dit geldt ook voor beeld- en 
geluidsopnamen van de bijeenkomsten.

4.   Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Dru NL geluid- en beeldopnames te maken tijdens de 
opleiding.

5.   Dru is een geregistreerd handelsmerk. Dit is van toepassing op zowel diensten als producten. De naam en het logo mogen 
niet zonder nadrukkelijke, schriftelijke toestemming van Dru NL gebruikt worden.

bbb
Artikel 9 - Nederlands recht en bevoegde Rechter
Op de overeenkomsten met Dru NL is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden
Dru NL is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden 
op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren 
gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.
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