Algemene voorwaarden uitsluitend geldend voor aanschaf online producten.
1. Inleiding
Naam praktijk Logopediepraktijk Petra van Noort-van Riemsdijk
Adres

Dokter Rietveldplein 34
3353SJ Papendrecht

Telefoon

0650258234

Website:

www.praktijkreflextotaal.nl

E-mailadres

info@praktijkreflextotaal.nl

2. Aanmelding
•
•

Nadat je je voor mijn opleiding hebt aangemeld krijg je een inschrijfformulier.
Na ontvangst van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier ben je
definitief ingeschreven

Het formulier mag worden in gescand en via de mail worden gestuurd of opgestuurd naar
bovenstaand adres

3.Betaling
Alle prijsopgaven zijn exclusief BTW en alle betalingen inclusief BTW
Je kunt de online academy als volgt betalen:
a/ Bij betaling in 1 keer geldt een korting van 10%
b/ Bij betaling in termijnen geldt:
De aanbetaling vindt plaats als je bericht krijgt over de aanvang van de opleiding
Voor de overige 4 termijnen krijg je automatisch een rekening gedurende de opleiding
Ook als de opleiding is afgelopen, blijft de verplichting tot betalen bestaan
Bij alle overige producten geldt direct betalen bij aankoop
Aanbiedingen en prijzen zijn geen garantie voor de toekomst.
Ik behoud het recht deze in de toekomst aan te passen.

4.Annuleren door deelnemer:
•
•

Conform de huidige wetgeving kun je binnen 14 dagen nog annuleren.
Hierna vind er geen restitutie plaats tenzij er sprake is van een bijzonder situatie zoals ziekte
of ongeval. Dan vindt restitutie in overleg plaats

5.De opleider
•
•

De opleider, Petra van Noort behoud altijd het recht om een opleiding niet door te laten
gaan.
De deelnemer wordt hiervan binnen een maand voor aanvang van de opleiding op de hoogte
gesteld. De deelnemer kan dan kiezen om het volledige bedrag terug te krijgen, of om de
opleiding op een later tijdstip alsnog te gaan volgen

6.Aansprakelijkheid
Ik sta ervoor in om naar beste kunnen mijn kennis te delen in alle producten die ik aanbied. Of je met
deze kennis succesvol wordt, is afhankelijk van wat jij ermee doet.

7.Intellectueel eigendomsrecht
•

•
•

•

Op alle materialen van mijn opleidingen en van overige producten bezit ik het intellectueel
eigendomsrecht
Alles wat een deelnemer krijgt bij de opleiding, is strikt voor eigen gebruik.
Bij misbruik van de deelnemer door materiaal uit de opleiding met derden te delen anders
dan met klanten in zijn of haar eigen praktijk, kan een boete opgelegd worden.
Mocht je dit later graag in je eigen cursus willen gebruiken dan moet ik hier toestemming
voor geven.
Na mijn opleiding kom je op een VIP lijst te staan en zal ik mensen naar je doorverwijzen.
Voorwaarde is dat je alle lessen bijgewoond hebt en door middel van opdrachten hebt laten
zien dat je de behandelde stof eigen hebt gemaakt.
Na de opleiding blijf je nog toegang houden tot de leeromgeving en de Facebook groep

8.Klachten
Ik ben niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals; gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste
acties, gemiste aanbiedingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc.
Bij klachten meldt je deze eerst schriftelijk aan mij en proberen we er samen uit te komen. Ik zal
binnen 6 weken met een oplossing komen.
Lukt dit niet dan wordt de klacht gemeld bij de organisatie “Zorg-portaal” en daar beoordeeld.
Wordt de deelnemer door hen in het gelijk gesteld, bedraagt de maximale vergoeding het volledige
bedrag van de opleiding.

9.Toepasselijk recht & AVG
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Informatie over AVG
maatregelen die ik toepas, kun je op mijn website vinden.

