Studie overeenkomst, eigendomsrecht en copyright
Intellectueel eigendom en instemming met het verbod tot het gebruik zonder
toestemming van Hippo Sofia Academie (hierna HSA) alsmede bewijs van ontvangst van
het bij HSA geldende reglement, de algemene voorwaarden, het opleidingsplan en
onderwijs examenreglement en de studiegids.
Het is de student verboden om materiaal van HSA te gebruiken zonder hiertoe verkregen
toestemming van HSA. Immers HSA heeft veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling
van het lesmateriaal waarop bovendien het auteursrecht van de HSA rust.
Daarom staat er in de algemene voorwaarden van HSA in artikel 5:
“5.1. Hippo Sofia Academie houdt over het verstrekte lesmateriaal alle auteurs- en andere
rechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hippo Sofia Academie mag niets
van dit materiaal worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden door middel van
druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden
toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronische, mechanisch
of anderszins. Het is niet toegestaan lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen of te
gebruiken als lesmateriaal.

5.2. Opdrachtgever mag al het door Hippo Sofia Academie vervaardigde en/of ter beschikking
gestelde onderwijsmateriaal of enig andere werk alleen ten eigen behoeve gebruiken.”
De student heeft een afschrift van het document “algemene voorwaarden “ ontvangen, tevens
zijn deze voorwaarden op de site van de HSA te downloaden.
Het opleidingsplan, onderwijsexamen regelement en studiegids wordt de student aangereikt
behorende tot het cohort waar hij of zij aan deelneemt.
De student verklaard kennis te hebben genomen bovenstaande documenten
De tweejarige opleidingen osteopathie, craniosacraal, shiatsu en massage voor paarden kosten
€3150 per leerjaar incl. studiemateriaal bij volledige jaarbetaling en bij gespreide betaling 10
x €325. Examen kosten zijn €75 per leerjaar en herexamens €25 per vak. Thesis nakijken c.q.
begeleiding €150.
In principe is er geen aanschaf van studiemateriaal nodig naast de info readers die worden
uitgedeeld of doorgestuurd via de mail.

Bij overtreding van het in het eerste lid bepaalde is de student een direct opeisbare boete aan
HSA verschuldigd van € 150,- per overtreding, vermeerderd met € 100,- voor iedere dag
waarop zodanige overtreding voortduurt, zonder dat enige schade of verlies behoeft te worden
aangetoond en onverminderd het recht van HSA om volledige schadevergoeding te vorderen.
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