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1. Inschrijven
Inschrijving vindt plaats door retourzending van het
ingevulde en ondertekende inschrijfformulier aan
AWBeauty School. Correspondentieadres Diadeemstraat
98, 1336 TS Almere.
Zoals staat aangegeven op het inschrijfformulier dient
tenminste 10 werkdagen voor aanvang eerste cursusdag
of avond het verschuldigde bedrag m.b.t. het
cursuspakket te zijn bijgeschreven op ABN-AMRO
bankrekening met nummer 55.07.39.092 t.n.v.
AWBeauty School te Almere. Indien dit niet het geval is
zal i.o. met de cursist de datum van de eerste cursusdag
of avond worden verplaatst, tenzij anders is
overeengekomen.
Met de ontvangst van het inschrijfformulier en de eerste
betaling komt de overeenkomst met AWBeauty School
tot stand en zijn de volledige opleidingskosten
verschuldigd, met dien verstande dat
deze conform de vastgestelde maandelijkse termijnen
zullen worden geïncasseerd. AWBeauty School behoudt
zich het recht voor om inschrijfformulieren als niet
ontvangen te beschouwen.
2. Leveringen
Levering geschiedt uitsluitend onder rembours of na
betaling vooraf, tenzij anders is overeengekomen.
Zendingen geschieden voor eigen risico afnemer.
3. Schadevergoeding
AWBeauty
School
aanvaart
geen
enkele
aansprakelijkheid m.b.t. het geven van opleidingen en
workshops als dat van levering lesmateriaal.
Aansprakelijkheid voor vervolgschade wordt uitgesloten
dan wel beperkt tot maximaal het factuurbedrag.
4. Annulering
De datum waarop het 1e termijn wordt bijgeschreven op
de rekening van AWBeauty School is de datum, waarop u
definitief staat ingeschreven. Nogmaals u staat dan
definitief ingeschreven, met als gevolg dat u garant staat
voor het volledige opleidingsgeld.
5. Annulering in geval van ziekte
Indien u door ziekte niet kunt deelnemen aan de
opleiding dient u dit vroegtijdig te melden aan
AWBeauty School. In dat geval zal gezamenlijk worden
bekeken wanneer u bij een eerstvolgende mogelijkheid
de betreffende les of lessen kunt inhalen. Uw
betalingsverplichting wordt in dat geval echter niet
doorgeschoven.
Indien u door ziekte in het geheel niet meer kunt
deelnemen aan de opleiding dient u dit schriftelijk,
vergezeld met een doktersverklaring, te laten weten aan
AWBeauty School. In dat geval zal door de directie
bekeken worden wanneer u bij een eerstvolgende
opleiding
de
lessen
kunt
inhalen.
Uw
betalingsverplichting wordt in dat geval echter niet
doorgeschoven.

In beide gevallen zal van uitstel betaling geen sprake zijn.
Inschrijvingen gaan op volgorde van binnenkomst. Indien
er geen plaats meer is op de opleiding, zal AWBeauty
School u dit per omgaande laten weten. AWBeauty
School is gerechtigd opleidingen te annuleren of te
wijzigen bij onvoldoende deelname. U dient regelmatig
de lessen te volgen. Indien u niet regelmatig naar de
lessen komt en/of niet actief deelneemt aan de
opleiding, behoudt de directie van AWBeauty School zich
het recht voor om u uit te sluiten van het examen. In die
gevallen zijn de opleidingskosten echter onverkort
verschuldigd.
6. Inschrijving
Met de inschrijving voor een opleiding van AWBeauty
School geeft u aan dat u akkoord gaat met voornoemde
voorwaarden.
7. Website
De informatie, diensten of producten die u aantreft op
www.awbeauty.nl kunnen fouten bevatten en kunnen
onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel
AWBeauty School haar best doet om alle informatie,
diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan
te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden
voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende
consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze
website. AWBeauty School ziet daarom af van welke
aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de
Nederlandse wet. Op de website van AWBeauty School
kunnen geen rechten worden ontleend. Zetfouten
worden voorbehouden.
8. Persoonsgegevens & privacy
De cursist voorziet AWBeauty bij de inschrijving van alle
gegevens, welke staan op het inschrijfformulier en
waarvan wordt aangegeven dat deze noodzakelijk zijn.
Registratie hiervan gebeurd door AWBeauty op basis van
de richtlijnen in de Wet Bescherming persoonsgegevens.
9. Geheimhouding
AWBeauty School is verplicht tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die de cursist heeft
meegedeeld
of
heeft
aangegeven
op
het
inschrijfformulier. Informatie geldt als vertrouwelijk als
dit door de cursist is meegedeeld of als dit voortvloeit uit
de aard van de informatie. De geheimhoudingsplicht
vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of
een rechterlijke uitspraak, AWBeauty School verplicht is
de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
Copyright ©
Voor alle getoonde en gebruikte leermiddelen geldt een
copyright van AW Beauty.
10. Gezakt
Indien een cursist niet in staat is te slagen voor het
theoretische of praktisch examen van de basis- en of
vakopleidingen Visagie/Nagelstyling-kapper kan deze
geheel kosteloos deelnemen aan het eerst volgende
examen.
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