Algemene voorwaarden
1. Aanmelden
• De aanmelding voor opleidingen en specialisaties dient schriftelijk te gebeuren per email (scan),
per post of via de website.
• De deelnemer verklaart door middel van ondertekening van het inschrijfformulier de Algemene
Voorwaarden van MOOI-STIJL als zodanig te hebben ontvangen en zich daarmee te verenigen.
2. Deelnamekosten
• De deelnamekosten dienen uiterlijk 3 weken voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan.
Tenzij anders afgesproken.
• Bij betaling in termijnen (basisopleidingen) word na het maken van termijnafspraken (max. 3)
een schriftelijke overeenkomst getekend.
• Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, hebben wij het recht de deelnemer de toelating tot de
opleiding te weigeren, dit onverminderd het recht alsnog gehele of gedeeltelijke betaling van het
verschuldigde bedrag te vorderen.
• Bij wanbetaling komen alle kosten, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten voor rekening van de deelnemer.
3. Annuleren
• Annulering door de deelnemer dient altijd schriftelijk (per e-mail) te gebeuren.
• Afhankelijk van het moment waarop MOOI-STIJL de annulering ontvangt, worden de volgende
annuleringskosten in rekening gebracht:
• Bij annulering in ieder geval € 50,- administratiekosten.
• Bij annulering binnen vier tot twee weken voor aanvang van de opleiding/cursus betaalt de
cursist 50% van het totale cursus bedrag.
• Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de opleiding/cursus betaalt de cursist
100% van het totale cursus bedrag.
• Bij tussentijds stoppen van de opleiding zal geen terugbetaling van het cursusgeld plaatsvinden.
In geval van overmacht zal overleg plaatsvinden over andere cursusdata.
• Bij annulering van de complete opleiding voor aanvang van de 1ste opleidingsdag i.v.m.
ernstige ziekte van de docente/eigenaresse (en er is geen vervanging mogelijk) heeft de
cursist(e) recht op terugbetaling.
4. Auteursrechten
• Zonder schriftelijke toestemming van MOOI-STIJL is het niet toegestaan het cursusmateriaal,
producten of concepten in enigerlei vorm openbaar te maken dan wel te verveelvoudigen of te
gebruiken voor opleidingen die niet door MOOI-STIJL worden verzorgt.
5. Aansprakelijkheid
• MOOI-STIJL is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade door welke oorzaak dan
ook ontstaan tijdens het geven van adviezen door cursist tijdens en na de opleiding.
• MOOI-STIJL is niet aansprakelijk te stellen voor directe of indirecte schade aan de
eigendommen van de cursist(e) tijdens de duur van de opleiding.
6. Wijziging
• Voor verzuimde cursusdagen vindt geen terugbetaling plaats. De deelnemer wordt eenmalig in
de gelegenheid gesteld de verzuimde cursusdag individueel in te halen. Bij herhaling van het
verzuimen van cursusdagen zijn de kosten voor het inhalen van die dagen € 250,= per dag. Het
is gewenst dat deelnemers, indien zij niet aanwezig kunnen zijn, dit uiterlijk een dag voor
aanvang van de lesdag schriftelijk of telefonisch kenbaar maken.
7. Algemeen
• Klachten kunnen worden ingediend bij MOOI-STIJL. Op geschillen die hieruit voortkomen is het
Nederlandse recht van toepassing.

