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INSCHRIJFFORMULIER 
 
 
Naam: _______________________________________________ 
Adres: _______________________________________________ 
Postcode & woonplaats: _____________________________ 
E-mail: _______________________________________________ 
Telefoonnummer: ____________________________________ 
 
Dagopleiding: 10:00 – 16:00 uur    
Avondopleiding: 18:00 – 21:00 uur 
 
Beauty Company (International Beauty Partners bv) is geregistreerd bij het CRKBO (Centrale Registratie 
Kort Beroepsonderwijs). Door deze erkenning zijn de lesgelden vrijgesteld van B.T.W. De prijzen van de 
pakketten zijn incl. 21% BTW. 
 
De opleidingen worden gegeven met de merken I.Am en BO. Nail. 
 
Kijk voor meer informatie op onze website https://www.beautyfactorynails.com/nl/opleiding/  
 
Ik schrijf me in voor de volgende opleiding  (aankruisen wat van toepassing is): 
 

Vakopleiding nagelstyling Dag Tijd & 
startdatum 

Prijs 

o 1-daagse Opfris/bijscholingstraining 
(Art.nr. 8000000070) 

In overleg In overleg €85,- 

o 1-daagse Privétraining 
(Art.nr. 8000000072) 

In overleg In overleg In overleg 

 
 

Basis Opleiding 
nagelstyling 

Systeem Startdatum 
Dag 

Startdatum 
Avond  

 
€510,- (excl. 
Productpakket) 
 
6 dagen / 12 
avonden 
   
  

 
o Gel 

(Art.nr. 8000000010) 

o Maandag 27 juni 2022 
 

o Maandag 27 juni 2022 

 
o Acryl 

(Art.nr. 8000000004) 

o Maandag 8 augustus 
2022 
 

o Maandag 3 oktober 
2022 

 

 
Complete 
Opleiding 
nagelstyling 

Systeem Startdatum  
Dag 

Startdatum 
Avond 

 
€850,- (excl. 
Productpakket) 
 
10 dagen / 20 
avonden 

 
o Acryl & Gel 

(Art.nr. 8000000076) 

o In overleg 
 

o In overleg 

 
 

Vervolg Opleiding 
nagelstyling  

Systeem Dag- of avond 
opleiding 

Startdatum 

 
€340,-  
 
4 dagen 
* De workshops zijn ook 
los te volgen, zie 
hieronder 

 

  
o Gel 

(Art.nr. 800000001) 

o Dag 
 
 

o In overleg 

 
o Acryl  

(Art.nr. 8000000005) 
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Allround Opleiding 
nagelstyling 

Systeem Startdatum  
Dag 

Startdatum 
Avond 

 
€850,- (excl. 
Productpakket) 
 
10 dagen / 20 
avonden 

 
o Acryl & Gel 

(Art.nr. 8000000002) 

o In overleg 
 

o In overleg 

 

Allround Plus 
Opleiding 
nagelstyling 

Systeem Startdatum  
Dag 

Startdatum 
Avond 

 
€1190,- (excl. 
Productpakket) 
 
14 dagen / 28 
avonden 

 
o Acryl & Gel 

(Art.nr. 8000000077) 

o In overleg 
 

o In overleg 

 

Workshop Datum Dag (10:00 – 16:00) Datum Avond (18:00 – 21:00) 

Gelpolish & 
Natuurlijke 
Nagelversteviging 
€85,- (excl. 
Productpakket) 
(Art.nr. 8000000069) 

o Maandag 27 juni 2022 
 

o Maandag 27 juni & 4 juli 2022 

BO. Dip Workshop 
Nagelverlenging 
& Kleur 
€42,50 (excl. 
Productpakket) 
(Art.nr. 8000000073) 
 

o In overleg  

BO. Salon Speed 
System Workshop 
€42,50 (excl. 
Productpakket) 
(Art.nr. 8000000074) 
 

 o In overleg 

* Babyboom 
€85,- (excl. 
Productpakket) 
(Art.nr. 8000000052) 

o Maandag 4 juli 2022 (10:00 – 
16:30) 

 

* Probleem Nagels 
€85,- (excl. 
Productpakket) 
(Art.nr. 8000000026) 

o In overleg  

* Snelheid & 
Perfectie 
€85,- (excl. 
Productpakket) 
(Art.nr. 8000000024) 

o In overleg  

* Salon 
Management & 
Marketing 
€85,- 
(Art.nr. 8000000065) 

o In overleg  
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Pakketten 
 

Opleiding Systeem Pakketten Prijs  
Acryl opleiding  Acryl o I.Am Acryl Kit inclusief 

UV/LED Lamp                                 
€320,65 
(Art.Nr. 1212191011) 

o I.Am Acryl Kit exclusief 
UV/LED Lamp                                 

€260,15 
(Art.Nr. 1212191012) 

Gel opleiding 
 

Gel  
  

o I.Am Gel Kit inclusief UV/LED 
Lamp                                  

€332,75 
(Art.Nr. 1212191009) 

o I.Am Gel Kit exclusief UV/LED 
Lamp                                  

€272,25 
(Art.Nr. 1212191010) 

Combinatie 
opleiding 

Gel & Acryl o I.Am Combi Kit inclusief 
UV/LED Lamp                                 

€453,75 
(Art.Nr. 1212191013) 

o I.Am Combi Kit exclusief 
UV/LED Lamp                                 

€405,35 
(Art.Nr. 1212191014) 

Gelpolish & 
Natuurlijke Nagel 
Versteviging 

Gelpolish & 
Natuurlijke 
Nagel 
Versteviging 

o I.Am Gel Polish Kit inclusief 
UV/LED Lamp                                 

€163,35 
(Art.Nr. 1212191015) 

o I.Am Gel Polish Kit exclusief 
UV/LED Lamp                                 

€114,95 
(Art.Nr. 1212191016) 

Dip  Workshop Dip Systeem o BO. Dip Start Up Kit €48,34 
(Art.Nr. 1212091018) 

 
Met het tekenen van dit inschrijfformulier ga ik akkoord met de algemene voorwaarden zoals genoemd 
op de bijlagen van dit inschrijfformulier. Je kunt het inschrijfformulier versturen naar 
opleiding@wwbdgroup.com. 
 
 
Datum: _______________________  Handtekening: _______________________  
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ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
 
 
1.CURSUSTIJDEN 
Dagopleiding is van 10.00 tot 16.30 uur.      
Avondopleiding is van 18.00 tot 21.00 uur.     
Een lesdag is gelijk aan 2 avonden.  
 
Registratie en werktafel inrichten 15 minuten voor aanvang van iedere les. Start nieuwe cursussen 
volgens rooster. Cursussen dienen altijd op de afgesproken data te worden gevolgd. Voor iedere les 
dient u een oefenmodel mee te brengen (uw oefenmodel dient 16 jaar of ouder te zijn).  Mocht u geen 
oefenmodel kunnen vinden dan kunt u altijd op uw eigen nagels werken. 
 
2. AFMELDINGEN/ANNULERING 
2.1 AFMELDINGEN:  
Deze dienen 48 uur voor aanvang van de workshop en/of cursus gedaan te worden. Bij een cursus op 
maandag dient dit de maandagochtend vóór  09.00 uur telefonisch te worden doorgegeven aan de 
afdeling opleidingen.   
 
Workshops: Indien u  zich tijdig afmeld wordt er in overleg de les opnieuw ingepland. Indien u niet 
aanwezig bent tijdens een van de workshops of u meldt zich te laat af, dan zijn wij genoodzaakt de 
kosten van het lesgeld in rekening te brengen. U dient zich dan opnieuw in te schrijven voor deze 
workshop.  
 
Cursus: Het is hier ook essentieel om af te melden voor de les, maar de les wordt niet opnieuw 
ingepland, de les is dan online te volgen via de aangegeven Facebook Groep. 
 
Alle cursusdata dienen te worden gevolgd en worden bij inschrijving vastgesteld.  
 
2.2 ANNULERINGEN:  
Vanaf de dag van de inschrijving voor een opleiding of workshop krijgt de cursist 14 dagen bedenktijd.  
Binnen deze 14 dagen kan de opleiding of workshop kosteloos worden geannuleerd.  
Na deze 14 dagen is de onderstaande regeling van toepassing: 
 

1. Bij annulering tot 14 dagen voor de eerste lesdag is 10% van het lesgeld aan Beauty Company 
verschuldigd. 

2. Bij annulering binnen 14 dagen voor de eerste lesdag is 25% van het lesgeld aan Beauty 
Company verschuldigd. 

3. Bij annulering minder dan 48 uur voor aanvang van de cursus en/of workshop vervalt de lesdag 
en bij een workshop zijn de kosten 100% van het factuurbedrag.  

 
2.3 OVERMACHT: 
Indien de training in geval van overmacht aan de kant van Beauty Company niet verzorgd kan worden 
op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige 
afspraken blijven daarbij van kracht. Beauty Company kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld 
worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn. 
 
3. PAKKETTEN 
Alle pakketten zijn incl. BTW en dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan. 
Tijdens de cursus werkt u met uw eigen materialen en producten welke u tevens nodig heeft om thuis te 
oefenen. Extra producten kunnen altijd met 15% korting op de salonprijs worden bijgekocht in onze 
winkel. Deze korting is geldig t/m één jaar na aanvang van de opleiding. Pakketprijzen zijn afhankelijk 
van samenstelling, aantal producten alsmede inhoudsmaten. U werkt te allen tijde met eigen 
kwaliteitsmerken I.Am en BO.Nail evenals de wereldwijde A-merken: EzFlow Nail System en IBD. 
 
4.CURSUSGELD 
Definitieve reservering voor de cursus staat vast bij ontvangst van het hele cursusbedrag/aanbetaling. 
Er worden geen kosten in rekening gebracht voor studieboeken/cursusmateriaal.  
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5. BETALING 
Beauty Company is geregistreerd bij het CRKBO (Centrale Registratie Kort Beroepsonderwijs). Door deze 
erkenning zijn de lesgelden vrijgesteld van B.T.W. Betalingen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van 
de factuur te zijn voldaan  en kan plaatsvinden à contant, middels PIN ofwel door overmaking op onze 
IBAN: NL03ABNA0611365316 t.n.v. International Beauty Partners B.V. met vermelding van OPLEIDING, het 
factuur en debiteuren nummer.  
Bij te late betalingen wordt automatisch 4% rente in rekening gebracht. Bij incasso zijn de incassokosten 
voor rekening van de deelnemer ad. 15%.  
 
6. DEELNEMINGSVOORWAARDEN  
Om deel te nemen aan een opleiding en/of workshop bij Beauty Company dient u 16 jaar of ouder te 
zijn.  
 
Inschrijving als cursist gebeurt door middel van toezending per mail of post van het volledig ingevulde 
inschrijfformulier of door invulling van het inschrijfformulier bij ons op locatie. Door inschrijving gaat de 
cursist een cursusovereenkomst aan met Beauty Company, verbindt de cursist zich voor de gehele duur 
van de cursus en verplicht zich hiermee tot betaling van het volledige cursusgeld. 
 
Vragen (via e-mail, telefoon, brief, etc.) van administratieve aard of met betrekking tot de opleiding 
worden binnen 3 werkdagen beantwoord. Vragen die een langere verwerkingstijd nodig hebben, 
worden binnen 3 werkdagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer 
een antwoord kan worden verwacht. 
 
Pakketten: Pakketten dienen direct bij het in ontvangst nemen voldaan te worden. Er kunnen geen 
producten in mindering worden gebracht. Retourneren van pakketten of gedeelten hiervan is niet 
mogelijk. 
 
Cursussen kunnen niet aan een ander worden overgedragen. 
 
7. PRIJZEN 
Een en ander onder voorbehoud van drukfouten c.q. wijzigingen. Wij behouden ons het recht voor 
prijzen, inhoud van verpakkingen, modellen, kleuren te wijzigen en producten te vervangen. 
 
8. AANSPRAKELIJKHEID  
International Beauty Partners B.V./Beauty Company is niet aansprakelijk voor gevolgen van 
behandelingen voor, tijdens of na opleidingen of voor het gebruik c.q. verkeerd gebruik van 
producten. Het gebruik van nagelstyling producten kan bij sommige personen een 
overgevoeligheidsreactie of allergie teweegbrengen zoals rood worden van de huid, jeuk of ontstaan 
van blaasjes waarvoor wij geen aansprakelijkheid nemen. Stop in deze gevallen direct het gebruik en 
stap eventueel over op een andere methode. Raadpleeg bovendien uw huisarts. Astma patiënten 
hebben een grotere kans op overgevoeligheid. Bij zwangerschap eerst uw huisarts raadplegen. 
International Beauty Partners B.V. aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid noch voor de 
financiële aspecten c.q. eventueel wel of niet te behalen rendementen of  omzetten voortvloeiend uit 
de activiteiten of het wegblijven hiervan.  
Het dragen van een mondkapje, rubber handschoenen alsmede gebruik van een afzuigsysteem wordt 
verplicht tijdens het werken. Gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen op producten goed lezen. 
Producten zijn voor professioneel gebruik, niet voor gebruiken op de huid. Leef de gebruiksaanwijzingen 
na. 
 
9. KLACHTEN 
Kwaliteit en klanttevredenheid staan hoog in het vaandel bij Beauty Company. We doen er dan ook 
alles aan om de opleidingen naar tevredenheid te laten verlopen.  
Mocht u nu als cursist toch ontevreden zijn over een bepaalde situatie of vindt u dat een opleiding niet 
naar tevredenheid verloopt of is verlopen, dan kunt u altijd een klacht indienen of ons een suggestie 
doen ter verbetering van de situatie of opleiding. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.  
U kunt telefonisch (T 040-2069509), via e-mail (opleiding@wwbdgroup.com) of per post uw klacht 
kenbaar maken aan de opleidingscoördinator. Na binnenkomst van de klacht zal er binnen 2 weken 
contact met u opgenomen worden.  
Alle mondelinge of schriftelijke klachten worden in behandeling genomen door de 
opleidingscoördinator en binnen vier weken afgehandeld. De directie van Beauty Company ziet toe op 
directe en adequate afhandeling van de klacht. Wanneer de klacht niet opgelost kan worden, zal de 
klacht bij een onafhankelijke klachtencommissie namelijk Gorge Nails worden neergelegd. Het advies 
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van de klachtencommissie is bindend voor Beauty Company. Alle klachten zullen 1 jaar lang 
geregistreerd en bewaard worden.  
 
Klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld. 
 
10. PRIVACY 
Door cursisten en instanties verstrekte informatie wordt door Beauty Company, haar personeel en/of 
voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Beauty Company zal deze informatie alleen 
gebruiken om de cursist te (blijven) informeren over haar opleidingen of daaraan gerelateerde 
informatie. Beauty Company verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. 
 
11. EIGENDOMSRECHT & COPYRIGHT 
Op al het lesmateriaal dat Beauty Company gebruikt berust auteursrecht (brochures, manuals, 
cursusmateriaal, stappenplannen). Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beauty Company 
(of andere auteursrechthebbende zoals vermeld op het werk) mogen geen gegevens uit gedeelten 
en/of uitreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden 
vermenigvuldigd. 
 
12. ALGEMENE VOORWAARDEN 
Wanneer u zichzelf inschrijft voor een workshop/cursus bij Beauty Company gaat u automatisch 
akkoord met de algemene voorwaarden. U dient de algemene voorwaarden te alle tijde te 
respecteren en na te komen. 
 
Bedrijf : International Beauty Partners b.v./Beauty Company 
Adres : De Run 4221, 5503LM, Veldhoven 
Tel : 040 206 9509 
Email : opleiding@wwbdgroup.com 
KVK : 17222014 
BTW : NL819132317 B01 
 
 
 


