Algemene voorwaarden
1. Inschrijvingsvoorwaarden
1.1 Aanmelding voor de opleiding Modestyling bij Angel Fashion Academy
geschiedt door middel van inzending van een volledig ingevuld
aanmeldingsformulier via de website van www.angel-fashion-academy.nl .
Inschrijving is definitief als het inschrijfgeld tegelijkertijd is voldaan. Indien de
cursist/debiteur de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, dient een ouder
of verzorger het inschrijfformulier mede te ondertekenen. Na ontvangst van het
inschrijfformulier ontvangt de cursist per e-mail een bevestiging van de inschrijving.
De aanbetaling van 250 euro dient tegelijkertijd met de inschrijving te worden
voldaan. Als dit bedrag is bijgeschreven op de rekening van Angel Fashion Academy is
de inschrijving officieel. Dit bedrag zal verrekend worden met het overige lesgeld. Bij
annuleren van de ingeschreven opleiding wordt deze aanbetaling niet geretourneerd
aan de cursist.
1.2 De cursist verbindt zich door middel van aanmelding tot het volgen
van alle lessen met bijbehorende huisregels. Diplomering vindt slechts
plaats na het door cursist naar behoren afronden van alle onderdelen van
de opleiding en een aanwezigheidspercentage van 80%, tenzij er dringende
redenen zijn waarom dit niet kan, dit ter beoordeling van Angel Fashion
Academy.
2. Betaling
2.1 Het volledige lesgeld kan in één keer worden betaald worden vóór
aanvang van de opleiding of in negen maandelijkse termijnen.
(Het betaalde inschrijfgeld wordt van het totaalbedrag afgetrokken.)
Elke 1e van de maand krijgt je een rekening via de mail, deze dient binnen 14 dagen
betaald te worden. Angel Fashion Academy behoudt zich het recht
voor de toegang tot de lessen te weigeren indien het lesgeld niet
is voldaan.
2.2 Het moment van ontvangst van de inschrijving met eventuele (aan)
betaling of incasso machtiging bepaalt de datum van inschrijving van de
cursist. Deze datum is bepalend voor de volgorde van inschrijving.
2.3 Bij herhaaldelijke storneringen zal de vordering ter zake het
verschuldigde opleidingsgeld en de verschuldigde rente uit handen worden
gegeven. De schade, te weten de buitengerechtelijke kosten die Angel
Fashion Academy aan deze derde verschuldigd zal zijn, zal op u worden
verhaald. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen
bij uitsluiting van iedere andere rechterlijke of arbitrale instantie
worden beslecht door de Rechtbank te Breda.

3. Annulering
3.1 Alle annuleringen dienen schriftelijk en per aangetekende post te
geschieden.
3.2 De datum waarop het geprinte of digitale inschrijfformulier en de aanbetaling
binnen zijn bij Angel Fashion Academy is de
datum waarop de cursist definitief staat ingeschreven. De cursist kan
tot twee maanden voor aanvang van de eerste les van de betreffende
cursus kosteloos zijn/haar inschrijving annuleren. De aanbetaling wordt
dan geretourneerd. Bij annulering door de cursist tussen twee maanden
en vier weken voor aanvang van de eerste les, is een bedrag ad dertig
procent van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering door de cursist
tussen vier weken voor de aanvang, de uiteindelijke aanvang van de
eerste les van de opleiding en tijdens de opleiding, is het gehele cursusgeld
verschuldigd.
3.3 Indien de cursist, als gevolg van ziekte, één of meerdere lessen
absent is, wordt de cursist, op vertoon van een doktersverklaring, de
mogelijkheid geboden de gemiste les(sen) in een andere cursuscyclus
alsnog te volgen, onder voorbehoud van het bestaan van de betreffende
cursuscyclus en aanwezigheid van voldoende capaciteit. De
betalingsverplichting wordt in dat geval echter niet doorgeschoven. Van
uitstel van betaling zal dan dus geen sprake zijn.
3.4 In geval van het overlijden van de cursist wordt de overeenkomst van
rechtswege beëindigd op de datum van overlijden. Het cursusgeld, met
aftrek van kosten voor de opleiding tot aan de datum van overlijden,
wordt aan de rechthebbende gerestitueerd.
3.5 De inschrijving van een cursist vervalt, wanneer de cursus als
gevolg van overmacht of andere niet aan Angel Fashion Academy toe te
rekenen redenen, geen doorgang kan vinden. Het cursusgeld wordt in dit
geval aan de rechthebbende gerestitueerd.
3.6 De cursist dient zich te gedragen zoals een behoorlijke cursist
betaamt. Indien de cursist zich op een dusdanige wijze gedraagt, dat dit
schade aan de belangen van het opleidingsinstituut dan wel lijf, eer of
belangen van andere cursisten toebrengt, behoudt Angel Fashion Academy
zich het recht voor de overeenkomst met de cursist te ontbinden. In dit
geval vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.
4. Aansprakelijkheid

4.1 Angel Fashion Academy is niet verder
aansprakelijk voor enige schade dan de uit de wet voortvloeiende
aansprakelijkheid. Angel Fashion Academy is slechts aansprakelijk voor
de schade waartoe Angel Fashion Academy zich door middel van een
aansprakelijkheidsverzekering verzekerd heeft en waarvoor zij zich
redelijkerwijs kon verzekeren.
5. Auteursrechten
5.1 De auteursrechten op het door Angel Fashion Academy vervaardigde en
aan de cursist verstrekte lesmateriaal berust bij Angel Fashion Academy.
Het is derhalve niet toegestaan het materiaal te vermenigvuldigen en/of
openbaar te maken door middel van fotokopie of enigerlei andere wijze,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, te
weten Angel Fashion Academy.
6. Persoonsgegevens
6.1 Naam- adresgegevens en e-mail gegevens van de cursist worden
opgenomen in het adressenbestand van Angel Fashion Academy en worden
gebruikt ten behoeve van de organisatie van de cursussen en om de
cursist desgewenst op de hoogte te houden van het aanbod aan opleidingen
en trainingen verzorgd door Angel Fashion Academy. De gegevens worden
slechts aan derden verschaft wanneer dit strikt noodzakelijk is ten
behoeve van het naar behoren verzorgen van het onderwijs en na
toestemming van de cursist.
7. Klachten
7.1 Indien de cursist een klacht heeft naar aanleiding van deelname aan
de opleiding, kan deze uitsluitend schriftelijk worden gericht aan Angel
Fashion Academy. De cursist ontvangt uiterlijk één week na ontvangst van
de klacht een ontvangstbevestiging en uiterlijk vier weken na ontvangst
van de klacht een schriftelijke en tevens inhoudelijke reactie van Angel
Fashion Academy.
8. Met de inschrijving voor een cursus of opleiding bij Angel Fashion
Academy, geeft u aan dat u akkoord gaat met voornoemde voorwaarden.

