
ALGEMEEN

Deze voorwaarden gelden voor iedere opleiding, training/workshop, aanbieding en transactie tussen IC Nails en een cursist, 
waarop IC Nails deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen 
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

INSPANNINGEN  IC  NAILS

IC Nails zal de opleiding en trainingen/workshops naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. IC Nails zal zoveel als 
redelijkerwijs mogelijk is de cursist inlichten over financiële consequenties van wijziging of aanvulling van de opleiding en/of 
training/workshop.

AANMELDING
Inschrijving voor opleiding en trainingenworkshops kan alleen via email: info@icnails.nl of via een volledig ingevuld en 
ondertekend inschrijfformulier. 
Na aanmelding ontvangt de cursist een factuur voor inschrijfkosten welke per omgaande dienen te worden voldaan en 
worden in mindering gebracht op de totaalfactuur van de opleiding/module. De door u gereserveerde plaats is echter niet 
gegarandeerd, wanneer de betaling van de inschrijfkosten nog niet volledig op onze rekening ontvangen is. 

ANNULERING

Annuleren van de opleiding is mogelijk tot minimaal vier weken voor aanvang van de opleiding. Annulering van de training/
workshop is mogelijk tot minimaal zeven werkdagen voor aanvang van de training/workshop. Tenzij hierop schriftelijk is 
afgeweken. 
Terugvordering van het lesgeld is mogelijk tot 4 weken voor de besproken datum, met uitzondering van gastdocenten.
 

TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

Tussentijdse beëindiging van de opleiding geeft geen recht op restitutie van het lesgeld of terugname van het werkpakket.

BETALINGSVOORWAARDEN

De cursist ontvangt een totaalfactuur van lesgeld en werkpakket(ten). Bij inschrijving ontvangt de cursist een factuur voor 
inschrijfkosten, deze zal in mindering gebracht worden op de totaalfactuur. De totaalfactuur kan in termijnen betaald 
worden. De afspraken die IC Nails en de cursist hierover maken worden op de factuur vermeld. De cursist verplicht zich te 
houden aan de afgesproken termijnen. Termijnbetalingen zijn niet mogelijk voor de 1 en 2 daagse modules.
Wanneer deelnemer in gebreke blijft betreffende betalingen zal, na 1e herinnering, de deurwaarder ingeschakeld worden. 
Kosten van de deurwaarder zullen hierbij aan de in gebreke gebleven deelnemer worden doorberekend.

TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN

Door zijn/haar aanmelding maakt de deelnemer kenbaar voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden 
samen met het aanmeldingsformulier cq aanmeldingsmail vormen samen de hele opleidingsovereenkomst. Van het geheel 
zal de deelnemer een kopie ontvangen. 
In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van IC Nails.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPLEIDING, TRAINING/WORKSHOP



PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

De cursist voorziet IC Nails van alle gegevens, waarvan IC Nails aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cursist 
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het volgen van de opleiding. IC Nails behandelt de 
gegevens van de cursist volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. IC Nails zal de gegevens van de 
cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

GEHEIMHOUDING

IC Nails is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cursist heeft meegedeeld tijdens de 
opleiding. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cursist is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de 
informatie. De geheimhouding vervalt indien op grond van en wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, IC Nails 
verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

AANSPRAKELIJKHEID

IC Nails is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook. IC Nails is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of 
beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cursist heeft meegenomen naar de opleiding.

BESCHADIGING & DIEFSTAL

IC Nails heeft het recht om van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten 
beschadigt. Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie.

BEHOORLIJK GEDRAG

De cursist behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaardbare normen. Indien de cursist na 
herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft IC Nails het recht de cursist de toegang tot de 
opleidingsruimte te weigeren onder opgaaf van redenen.

RECHT

Op elke overeenkomst tussen IC Nails en de cursist is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn tevens 
gepubliceerd en na te lezen op de internetsite van IC Nails, www.icnails.nl In geval van uitleg van de inhoud en strekking 
van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst 
gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.


