Algemene voorwaarden
Cursus Make-up Pro Basic

CVWB / 2020

Inschrijving
Inschrijving is alleen mogelijk door middel van het online inschrijfformulier en na acceptatie van de
algemene voorwaarden. Bij individuele cursisten wordt er een op maat gemaakte overeenkomst gemaakt die
de cursist ondertekend voor akkoord retour stuurt.
Een overeenkomst komt tot stand nadat de inschrijving in orde is bevonden. De overeenkomst is
onherroepelijk zodra de lesdata van de cursus Make-up Pro Basic bekent worden gemaakt dan wel dat de
lesdata al bekent zijn en de cursist zich inschrijft. De lesdata staan vermeld op het inschrijfformulier op de
website. Indien de cursist zich heeft ingeschreven voordat de lesdata bekend zijn dan wordt de cursist van
de lesdata op de hoogte gesteld zodra deze bekend zijn.
Indien de cursist jonger is dan 18 jaar dient een ouder of verzorger een na inschrijving separaat toegezonden
formulier van BeautySkills by Esther aan de cursist, schriftelijk te ondertekenen en terug te sturen aan
BeautySkills by Esther. Na ontvangst van het ondertekende formulier is de inschrijving definitief.
De inschrijvingen zullen worden afgehandeld op datum van binnenkomst van het inschrijfformulier.
Per groep geldt een maximaal aantal deelnemers. Wanneer een groep het maximaal aantal deelnemers heeft
bereikt zal er, indien mogelijk, een tweede groep worden samengesteld. Mocht dit niet het geval zijn dan
heeft de cursist de mogelijkheid om bij de eerst volgende cursus deel te nemen.
Bij onvoldoende deelname behoudt BeautySkills by Esther het recht voor om de cursus geen doorgang te
laten vinden en de overeenkomst éénzijdig te ontbinden.
Tarieven
Alle tarieven en prijzen van BeautySkills by Esther zijn bedragen, excl. 21% btw.
De tarieven waarmee gewerkt wordt, worden per jaar herzien en vastgesteld. Er kunnen geen rechten
ontleend worden aan tarieven uit het vorig jaar. Tussentijdse prijswijzigingen kunnen voor komen door
prijsverhogingen bij diverse leveranciers. Privé lessen of op maat gemaakte overeenkomsten wijken af van
groepsprijzen. Individuele prijsafspraken worden op maat aangeboden en zijn na aanvaarding en
ondertekening definitief wanneer deze ondertekend retour gezonden en ontvangen zijn door BeautySkills by
Esther.
Betaling
Degene, cursist of bedrijf, die volgens het aanmeldingsformulier of ondertekende offerte als debiteur wordt
aangemerkt, ontvangt de factuur. Verdere correspondentie zal rechtstreeks met de cursist verlopen.
Wanneer de betaling van de factuur niet op tijd is voldaan, kan de overeenkomst éénzijdig door BeautySkills
by Esther ontbonden worden. De plicht tot volledige betaling blijft bestaan tenzij er een beroep kan worden
gedaan op annuleringsvoorwaarden.
Indien de cursist zich inschrijft, korter dan 3 weken voor aanvang van een cursus, dient het totale
factuurbedrag per direct overgemaakt te worden.
Annulering
Alleen schriftelijke annuleringen worden in behandeling genomen, waarbij de ontvangstdatum van de
annulering door BeautySkills by Esther als annuleringsdatum wordt aangemerkt.
Annulering kan tot 2 maanden voor aanvang van de cursus schriftelijk worden gedaan. Per inschrijving
wordt bij annulering € 100,00 excl. btw. voor administratie en annuleringskosten in rekening gebracht.
Indien een cursus tussen de 2 maanden en 1 maand voor de startdatum wordt geannuleerd, dan wordt
30% van het cursusgeld in rekening gebracht.
Vindt de annulering tussen 4 weken en 2 weken voor de startdatum plaats, dan wordt 60% van het
cursusgeld in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 2 weken voor de startdatum van een cursus wordt het lesgeld niet terugbetaald, maar
kan na overleg uitsluitend voor de eerstvolgende gelijke cursus worden aangewend.
Indien de cursist na start van de cursus de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, wordt het
cursusgeld niet terugbetaald, maar kan dit bedrag, na overleg uitsluitend voor de eerstvolgende gelijke
cursus worden aangewend.
Als een cursus op een bepaalde datum niet kan plaatsvinden vanwege omstandigheden aan de zijde van
BeautySkills by Esther, dan worden nieuwe lesdata of lesdatum ingeroosterd.
BeautySkills by Esther behoudt zich het recht voor de cursusdata en/of locatie, zonder opgaaf van redenen te
wijzigen. In dat geval worden cursisten hierover z.sm. op de hoogte gebracht.
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Vervolg Annulering
Bij verhindering tot volledige deelname aan een cursus is het mogelijk je zonder extra kosten door iemand
anders te laten vervangen na overleg. De overeenkomst incl. betalingsverplichtingen blijft van kracht met de
eerste cursiste totdat alle verplichtingen zijn voldaan. De overdracht is verantwoordelijkheid van de eerste
cursist. De nieuwe cursist dient zich in te schrijven voor dezelfde cursus voor vastlegging van de benodigde
persoonsgegevens.
In geval van overmacht, ziekte of ander onheil, bij BeautySkills by Esther, wat niet aan BeautySkills by Esther
te wijten valt, kan BeautySkills by Esther de cursus gedeeltelijk of geheel annuleren.
Een gemiste les kan uitsluitend worden ingehaald bij de eerstvolgende groep, mits het maximaal aantal
deelnemers niet is bereikt.
Met inschrijving voor een cursus geeft u aan dat u akkoord gaat met alle hiergenoemde voorwaarden en de
toepasselijkheid daarvan.
De cursist
De cursist dient voor aanvang van de cursus nog een aantal tools aan te schaffen. Een overzicht hiervoor
wordt toegezonden na inschrijving.
De cursist verplicht zich door middel van inschrijving tot het volgen van alle tot de cursus behorende lessen
en het verrichten van het bijbehorende huiswerk. De cursist ontvangt alleen een certificaat als alle
onderdelen van de cursus naar behoren zijn afgerond.
Iedere les dient de cursist op tijd aanwezig te zijn en een model bij zich te hebben. Indien dit niet het geval is,
kan deelname worden geweigerd en/of het certificaat ontzegd worden.
De cursist dient de werkplek na gebruik schoon en ordelijk achter te laten.
Wanneer de cursist om wat voor reden dan ook niet aanwezig kan zijn bij een les wordt verwacht dat de
cursist dit uiterlijk één dag van te voren doorgeeft via telefoon of mailbericht dan wel terstond.
Er wordt van de cursist verwacht dat deze voorbereidt in de lessen verschijnt voorzien van de benodigde
materialen, theoriemap, huiswerk en een model.
Aansprakelijkheid
BeautySkills by Esther sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst alle mogelijke schadeclaims, zowel direct als
indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van
BeautySkills by Esther en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende
normen niet in redelijkheid aan BeautySkills by Esther kunnen worden toegerekend. BeautySkills by Esther
is slechts aansprakelijk voor de schade waartoe BeautySkills by Esther zich door middel van een
aansprakelijkheidsverzekering verzekerd heeft en waarvoor zij zich redelijkerwijs kon verzekeren.
De cursist/model is verplicht BeautySkills by Esther te informeren over eventuele allergieën. Alleen dan is
het mogelijk te voorkomen dat er allergische reacties op kunnen treden.
Klachten
De voorwaarde van het erkennen van een klacht tegen BeautySkills by Esther is, dat de klacht gegrond moet
zijn en dat de cursist de klacht stelt onder opgave van redenen en zo nodig bewijst.
Klachten dienen tijdens de cursusduur schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij BeautySkills by Esther te
worden ingediend.
In alle gevallen zal BeautySkills by Esther haar uiterste best doen om de klacht naar tevredenheid van beide
partijen op te lossen.
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