Inschrijving BBD nail academy
Naam:
Achternaam:
Geboorte datum:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Email:
Telefoonnummer:
o
o
o
o
o
o

Datum van inschrijving:

BBD acryl 5 lessen
BBD gel 5 lessen
BBD basic acryl+gel 10 lessen
BBD all round acryl+gel 14 lessen
BBD losse les [ ] les
BBD nail art design [ ] les

Het inschrijfgeld bedraagt €75,00. Dit bedrag wordt bij de 1e betaling weer in mindering gebracht. (tenzij de betaling bij
inschrijving voldaan wordt).
2. Ter voorkoming van misverstanden dient dit formulier uiterlijk 2 weken voor de 1e cursusdag bij ons binnen te zijn.
3. Annulering van een cursus kan tot 8 dagen voor aanvang van de cursus.
4. Het recht op restitutie van uw inschrijfgeld vervalt bij te late annulering.
5.
Annulering dient schriftelijk per aangetenkede brief te geschieden, de kosten hiervan zijn voor de cursist.
6.
Tijdens de lessen dient u ten alle tijden uw volledige materialen kit en lesboeken mee te brengen.
7. Bij verzuim van 2 of meer lessen om welke reden dan ook, vervalt elk recht op het afronden van de cursus en ge deeltelijke of
volledige restitutie van het lesgeld of welke kosten dan ook.
8. Maximale toegestane duur van het volgen van een cursus geld als volgt: 5 lessen - 10 weken, 10 lessen - 15 weken, 14 lessen –
20 weken. Workshops en losse lesdagen alleen op aangegeven datum (mits anders afgesproken et BBD nail academy).
9. Het is alleen mogelijk om lessen te volgen opde door BBD nail academy aangegeven dagen en tijden. Het volgen van lessen op
alle andere dagen en/of rijden valt onder privé les, hier zal een vooraf afgesproken tarief gelden.
10. Betaling gaat als volgt: ineens 1 week voor aanvang 1e lesdag. Of in delen zoals beschreven in onze cursus informatie.
11. Na ontvangst betaling/deelbetaling wordt uw persoonlijke rooster per mail naar u verzonden.
12. Materiaal pakketten dienen minimaal 3 dagen voor aanvang 1e lesdag bij BBD nail academy opgehaald te worden ( tenzij
anders afgesproken met BBD nail academy), hiervoor bent u zelf verantwoordelijk.
1.

Ik verklaar een akkoord met bovengenoemde planning en voorwaarden.
Handtekening cursist:

