
ALGEMENE VOORWAARDEN  

Algemene Voorwaarden   

Artikel 1: Inschrijving  

1. De inschrijving vindt digitaal plaats. De inschrijving voor een opleiding bij Microblading center  is 

strikt persoonlijk. Inschrijving vindt plaats door toezending van het ingevulde inschrijfformulier via de 

website.  

2. Na ontvangst van het inschrijfformulier is een overeenkomst tot stand gekomen met Microblading 

center, welke overeenkomst hierna de studieovereenkomst wordt genoemd.  

3. Door inzending van het inschrijfformulier of de 10% aanbetaling gaat de cursist akkoord met de 

Algemene Voorwaarden en heeft vanaf dat moment een bindende overeenkomst met Microblading 

center, zelfs als het inschrijfformulier verder niet (volledig) of onjuist is ingevuld.  

4. De studieovereenkomst heeft betrekking op de op het inschrijfformulier vermelde opleiding, 

alsmede op de inhoud van beschikbare opleidingsinformatie.  

5. Deze Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van de studieovereenkomst.  

Artikel 2: Bewijs van inschrijving  

1. Na ontvangst van het inschrijfformulier door Microblading center of 10% aanbetaling wordt aan 

degene die zich heeft aangemeld, hierna te noemen de cursist, door middel van een e-mail of 

Whattapp een bewijs van inschrijving gestuurd.  

Artikel 3: Betaling opleidingsgeld  

1. Betaling geschiedt per bank. Bij de inschrijving dient direct aanbetaald te worden. Opleidingen tot 

en met €350,- dienen in zijn geheel voldaan te worden. Voor opleidingen die meer dan €350,- kosten 

hanteert Microblading center een percentage van minimaal 10%. De aanbetaling wordt via bank 

overschrijving gedaan.   

2. Het restant van het lesgeld dient binnen 48-uur na ontvangst van de factuur te worden voldaan.  

3. De cursist is aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer de 

betaling door derde, zoals een werkgever, wordt gedaan.  

4. In geval van niet tijdige of onvolledige betaling van het lesgeld kan Microblading center de cursist 

van verdere deelname aan de opleiding ontzeggen.  

5. Door de aanbetaling te voldoen, gaat de cursist akkoord met de Algemene Voorwaarden van 

Microblading center en wordt dit gezien als een bindende overeenkomst, zelfs als het 

inschrijfformulier niet (volledig) of onjuist is ingevuld.  

6. Bij niet- of onvolledige nakoming van de betalingsverplichting wordt de studieovereen-komst 

ontbonden met instandhouding van de (volledige) betalingsverplichting van de cursist.  

7. De kosten van de opleiding, de betalingswijze, de eventuele betalingstermijnen, inschrijfgeld, 

examengeld en andere mogelijke bijkomende kosten staan vermeld in de veel gestelde vragen.  

8. Microblading center is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van de cursist, die zich heeft 

aangemeld voor de opleiding, te laten informeren door derden. Dit kan van invloed zijn op de 

aangeboden betalingsvoorwaarden.  



9. De cursist is van rechtswege in verzuim, zonder dat aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is, 

vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding 

niet volledig is betaald. Microblading center stuurt de cursist daarop een betalingsherinnering, 

waarna de cursist binnen de daarin genoemde termijn, alsnog kan betalen. Als de cursist ook na deze 

termijn in gebreke blijft, kan Microblading center de wettelijke rente in rekening brengen met ingang 

van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken.  

10.Je hebt aan de balie /whatsapp /telefonisch bij Microblading center ingeschreven dan geldt geen 

bedenktijd. Wij hebben besproken en of direct jouw opleiding gepland, waardoor goedkeuring van 

de cursist bevestigd is.  

11.Wij kunnen binnen 7 dagen de opleiding inplannen, die de cursist wilt volgen en of aangeven op 

de inschrijving pagina van Microblading center. Dan heb je géén bedenktijd. Door onze algemene 

voorwaarden goed te keuren, doe je afstand van jouw  bedenktijd. En dient de gehele opleiding na 

ontvangst factuur te worden voldaan, indien anders is afgesproken.  

12.Alle prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief btw.   13.Als de cursist de opleiding wilt 

verplaatsen en of veranderen is dit niet altijd mogelijk, indien er een uitzondering  word gemaakt, 

berekend Microblading center een klein bedrag vanaf €50,-  

14.Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de cursist. 

De vergoeding van deze incassokosten bedraagt maximaal 15% van het door de cursist verschuldigde 

bedrag, met een minimum van € 40,-.  

   

Artikel 4.1.: Annulering van de aanmelding  

1. Bij inschrijving via de website heeft de cursist het recht om, binnen 7 dagen na de dag van 

inschrijving, zonder opgave van redenen af te zien van de inschrijving door dit schriftelijk mede te 

delen (herroepingsrecht). 2. Indien een de cursist binnen de bedenktijd van 7 dagen besluit af te zien 

van zijn/haar inschrijving, is Microblading center gerechtigd om inschrijfgeld van € 35,- en de 

ratiokosten van € 100,- in rekening te brengen voor de dagen vanaf de inschrijving tot de herroeping. 

3. Indien de startdatum van de opleiding binnen de 14 dagen na inschrijving aanvangt, dient de 

cursist de gehele opleiding te voldoen.  

 Artikel 4.2.: Annuleringskosten.  

1. Bij annulering na 14 dagen vanaf de inschrijving tot voor de eerste cursusdag is 100 % cursusgeld + 

€ 35,00 administratiekosten verschuldigd en heeft de cursist geen recht op restitutie van het reeds 

betaalde bedrag.  

2. Microblading center behoudt zich het recht om een opleiding wegens gebrek aan voldoende 

cursisten te annuleren. De cursisten worden tijdig, doch uiterlijk één week voor de geplande aanvang 

van de opleiding, op de hoogte gesteld. Reeds betaalde lesgelden zullen worden aangewend ten 

behoeve van een volgende datum waarop de opleiding plaatsvindt.  

 Artikel 5: Tussentijds beëindigen van de opleiding  

1. Tussentijdse beëindiging van de opleiding leidt in beginsel niet tot restitutie van het 

opleidingsgeld.  

2. Tussentijds beëindigen van de opleiding leidt in alle gevallen tot ontbinding van de 

studieovereenkomst.  



Artikel 6.1.: Verzuim  

1. Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het 

opleidingsgeld.  

2. Wanneer de cursist geen gebruik maakt van de afgesproken lestijd, dan is hiervoor wel het lesgeld 

verschuldigd, hierdoor vervalt ook de les.  

3. Afgemelde lessen vanuit de cursist kunnen in principe niet worden ingehaald.  

4. Afgemelde lessen vanuit de docent die anders zijn dan arbeidsongeschiktheid, worden in overleg 

en indien mogelijk met de cursist op een ander tijdstip ingehaald.  

5. Het inhalen van lessen wegens verzuim kan worden ingehaald voor een meerprijs van maximaal € 

350,- per lesdag excl. BTW.  

Artikel 6.2.: Gevolgen niet nagekomen verplichtingen  

1. Indien de cursist de Algemene Voorwaarden niet nakomt is Microblading center gerechtigd om 

haar verplichtingen op te schorten en de opleiding te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen.  

2. De gevolgen van het onderbreken van de opleiding, mits uit de cursist zelf, zijn voor rekening en 

risico van de cursist. Deze gevolgen zijn onder andere:  

• De toegang tot het klaslokaal wordt ontzegd. • De docentbegeleiding wordt stopgezet. • De studie 

loopt vertraging op, wat tot gevolg kan hebben dat de opleiding niet meer aansluit op het examen, 

en dat er geen examens meer afgelegd kunnen worden. Hierdoor kan de studie niet afgerond 

worden met een diploma/certificaat 3. Bij beëindiging van de opleiding geldt het volgende: • Tenzij 

schriftelijk anders overeengekomen heeft Microblading center geen verplichtingen meer richting de 

cursist. • De beëindigde opleiding kan niet worden hervat. Een cursist die de opleiding wilt vervolgen 

zal zich opnieuw moeten inschrijven. 4. Het in verzuim zijn van de cursist betekent niet dat daarmee 

de betalingsverplichting tussen de cursist en Microblading center is beëindigd.  Artikel 7: Startdatum 

opleiding  

1. De datum die aangegeven wordt in de bevestigingsmail geldt als definitieve startdatum voor de 

betreffende opleiding. Mocht deze datum niet schikken dan dient de cursist dit uiterlijk binnen 24 

uur na ontvangst van de bevestigingsmail, middels een e-mail, door te geven aan de afdeling 

Planning. Dat kan door te mailen naar microbladingcenter@gmail.com  

2. Te laat afgemelde cursisten dienen het volledige cursusbedrag alsnog te voldoen.  

Artikel 8: Verplaatsing verandering van de opleiding  

1. Microblading center mag bij onvoldoende aanmeldingen de opleiding verplaatsen. Dit dient 

uiterlijk één week voor aanvang van de opleiding te worden vermeld.  

2. De cursist in kwestie mag binnen 24 uur na verzending van de nieuwe startdatum aangeven of 

deze datum voor hem/haar niet uitkomt. Hierna geldt deze datum als definitief.  

3. Microblading center heeft het recht om bij ziekte van de docent de opleiding, de les te 

verplaatsen.  

4. Microblading center heeft ten alle tijden recht om de lesroosters te wijzigen. De cursist wordt 

hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.  Artikel 9: Uitval van opleidingsactiviteiten  



1. Microblading center is gehouden uitval van opleidingsactiviteiten naar beste vermogen te 

voorkomen.  

2. Niet genoten opleidingsactiviteiten als gevolg van uitval aan de zijde van Microblading center, 

worden op een ander tijdstip door Microblading center aangeboden. Dit wordt zo spoedig mogelijk 

en in een zo goed mogelijk overleg met de cursist vastgelegd.  

Artikel 10: Plaatsing voor de opleiding  

1. De datum waarop Microblading center jouw aanmeldingsformulier ontvangt, is bepalend voor 

plaatsing in de opleiding.  

2. Microblading center is niet aansprakelijk voor mondelinge toezeggingen door de docent.  

   

Artikel 11: Opleidingsinformatie  

1. De cursist ontvangt zo spoedig mogelijk vóór aanvang van de opleiding een rooster waarop de 

opleidingsdata- en tijdstippen zijn vermeld.  

2. Microblading center brengt bij het uitlopen van de les per half uur €35,- in rekening. 

3. Microblading center heeft het recht wegens dringende organisatorische omstandigheden  

(tussentijds) de opleidingsdata- of tijdstippen te wijzigen. Hierbij zal naar vermogen rekening worden 

gehouden met belangen van de cursisten.  

4. In de situatie dat lessen uitvallen, heeft Microblading center geen andere verplichtingen dan het 

(doen) organiseren van inhaal- c.q. vervangende lessen.  

5. Cursisten dienen zelf voor modellen te zorgen. De cursist blijft te allen tijden zelf verantwoordelijk 

om een model te regelen   

6. De cursist dient met professionele producten te werken, waaraan het CE-keurmerk is gemerkt.  

 Artikel 12: Auteursrecht opleidingsmateriaal/eigendomsrecht  

1. De cursist verkrijgt het eigendom van het opleidingsmateriaal na volledige betaling ervan.  

2. Op het door Microblading center ontwikkelde opleidingsmateriaal rust het auteursrecht.  

3. Niets uit dit opleidingsmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door 

middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Microblading center  

Artikel 13: Schade  

1. De cursist is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door de cursist wordt toegebracht aan 

de organisatie, alsmede voor schade toegebracht aan derden. Model zijn is op eigen risico.  

2. Ook is de cursist te allen tijde aansprakelijk voor schade toegebracht aan apparatuur of meubilair.  

 Artikel 14: Diploma’s & Certificaten  

1. Na het afronden van de opleiding(en) ontvangt de cursist een Certificaat . Voor een erkend staats 

diploma, dient de cursist nog een landelijk examen af te ronden.   

2. Microblading center geeft een Diploma of Certificaatgarantie.   



Artikel 15: Persoonsgegevens & Privacy  

1. De cursist voorziet Microblading center bij inschrijving van alle gegevens, waarvan Microblading 

center aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van het opleidingsbeleid. 

Microblading center behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cursist volgens de richtlijnen in de 

Wet Bescherming Persoonsgegevens.  Artikel 16: Geheimhouding  

1. Microblading center en haar medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke 

informatie die de cursist heeft meegedeeld tijdens en voor aanvang van de opleiding. Informatie 

geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de cursist is meegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de 

aard van de informatie.  

2. De geheimhoudingsplicht vervalt, indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke 

uitspraak, Microblading center verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.  

 Artikel 17: Overige bepalingen  

1. Microblading center is nimmer aansprakelijk voor diefstal van eigendommen dan wel schade aan 

eigendommen van cursisten gedurende hun aanwezigheid op het terrein of in de gebouwen waar 

Microblading center de opleiding verzorgt.  

2. Foto's en filmpjes die tijdens de opleiding of van onze geslaagde cursisten gemaakt worden mogen 

door Microblading center voor elk door haar gewenst doeleinde gebruikt worden. Hier vallen dus ook 

commerciële doeleinden onder.   

 Artikel 18: Examens  

1. Indien een examen niet wordt behaald, kan de cursist zich opgeven voor een herkansing.   

2. Cursisten zijn zelf verantwoordelijk om zich aanmelden voor de examens.  

Artikel 19: Wijziging Algemene Voorwaarden  

1. De inschrijfvoorwaarden voor Microblading center kunnen worden gewijzigd.  

2. Microblading center kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele foute publicaties 

op de website. Hieraan kunnen geen eventuele rechten worden ontleend. 


