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Algemene Voorwaarden Allround Bridal Beauty Course 
Inschrijfvoorwaarden, Betalingen , Annuleren en Disclaimer  
 
 

 De lessen beginnen om 10.30 
Vriendelijk verzoeken wij u om rond 10.15 aanwezig te zijn zodat u uw spullen 
kunt klaarzetten, rustig thee/koffie kunt drinken en we ook daadwerkelijk om 
10.30 kunnen beginnen! 

 
 Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens de les is BIJZONDER storend, niet 

alleen voor uzelf maar ook voor uw medecursisten; daarom verzoeken wij u 
vriendelijk om uw mobiele telefoon of UIT te zetten of op ‘STIL’(zonder 
trilalarm).Er is tijdens de pauze genoeg tijd om te telefoneren. 

 
 Urvashi The Mehndi Artist/Urvashi’s Beauty Parlour streeft ernaar dat cursisten na 

de les alle materie begrepen hebben zodat hij/zij individueel aan de slag kan gaan. 
Houd er daarom rekening mee, dat de les wel eens kan uitlopen. 

 
 Het is niet toegestaan om personen mee te nemen die “even willen meekijken”, 

indien er modellen meegenomen dienen te worden, dan wordt u hiervan van 
tevoren bericht. 

 
 Starterspakketten : Een starterspakket aanschaffen is niet verplicht, wel handig. 

 
BETALINGEN 
 
Indien u de gehele ‘Allround Bridal Beauty Course’ wilt volgen, kun u in overleg de cursus 
in delen betalen, neemt u in dat geval contact met ons op. 
 
Let op: Bij het niet naleven van betalingen van de cursist  
(betalingsregeling ,cursusgelden, materiaal, starterspakketten, e.a. ) zullen wij direct de 
openstaande rekening (en ) uit handen geven aan ons gerechtsdeurwaarderskantoor ( Van 
Mastrigt en Partners te Den Haag ) dit, omdat wij in het verleden zeer veel problemen 
hebben ondervonden met betalingen van cursisten. 
 
ANNULEREN 
 

 Het kan wellicht voorkomen dat u genoodzaakt bent om uw deelname te 
annuleren. 
Neemt u in dat geval zo snel mogelijk contact met ons op. 

 Bij annulering 2 weken voor de cursusdatum wordt er 25 Euro administratiekosten 
in rekening gebracht. 

 Bij annulering 3 dagen voor de cursus, vindt er geen restitutie of kwijtschelding 
van het cursusgeld plaats. 
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 Wij behouden te allen tijden het recht om de cursus bij onvoldoende belangstelling 
te annuleren of de cursus op een andere dag te geven.  
Bij annulering van de gehele cursusdag wordt het volledige cursusbedrag 
teruggestort op de rekening van cursist. 

 Wij behouden te allen tijde het recht om de cursus te verschuiven naar een andere  
datum dan gepland. 

 Wij behouden te allen tijde het recht om de cursus op een andere locatie dan in 
eerste instantie was aangegeven te geven. 

 Bestelde producten dienen direct bij bestelling afgerekend te worden en kunnen 
niet geannuleerd worden. 

 
INSCHRIJFVOORWAARDEN 
 
Aanmelden en betalen betekent automatisch dat u akkoord gaat met bovenstaande 
voorwaarden.  
 
DISCLAIMER 
Wij kunnen geen verantwoording nemen indien u de cursus niet goed heeft doorlopen 
vanwege gebrek aan het juiste materiaal.  
Elke les wordt er van tevoren vermeld wat u moet meenemen, en wat u bij ons kunt 
aanschaffen.  
Starterspakketten zijn niet verplicht om aan te schaffen, wel handig. 
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