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Algemene	voorwaarden	opleidingen	
Nailit	Products	/	NiP	College	
	
	
Artikel	1	Algemeen	
1.	 Deze	 algemene	 voorwaarden	 opleidingen	 zijn	 van	 toepassing	 op	 alle	
cursussen/opleidingen/workshops	 aangeboden	 door	 H&H	 Cosmetic	 Supplies	 B.V.	 /	 Nailit	
Products,	 gevestigd	 en	 kantoorhoudende	 te	 6037	 RN	 Kelpen-Oler	 (Nederland)	 aan	 de	
Grathemerweg	47C	en	 ingeschreven	bij	de	Kamer	van	Koophandel	onder	nummer:	58909559,	
hierna	te	noemen	“Nailit	Products”.	
2.	 Deze	 algemene	 leveringsvoorwaarden	 zijn	 gedeponeerd	 bij	 de	 Kamer	 van	 Koophandel	 te	
Roermond	en	zijn	via	de	website	www.nailitproducts.com	te	raadplegen	en	te	downloaden.	
3.	Waar	in	deze	algemene	voorwaarden	opleidingen	wordt	gesproken	over	“de	afnemer”	wordt	
hieronder	verstaan	elke	natuurlijke	of	rechtspersoon	die	een	overeenkomst	met	Nailit	Products	
wenst	aan	te	gaan	en/of	degene	voor	wiens	rekening	de	producten	worden	geleverd.	
4.	Nailit	 Products	 streeft	 er	 naar	 haar	 afnemer	 een	 afschrift	 van	 haar	 algemene	 voorwaarden	
opleidingen	 te	 doen	 toekomen.	 Zij	 is	 te	 allen	 tijde	 bereid	 de	 afnemer	 een	 afschrift	 van	 haar	
algemene	voorwaarden	opleidingen	te	doen	toekomen,	indien	deze	hierom	verzoekt.	
5.	Van	deze	algemene	voorwaarden	opleidingen	kan	slechts	worden	afgeweken	na	toestemming	
van	Nailit	Products	en	nadat	de	afspraken	hierover	schriftelijk	zijn	vastgelegd.	
6.	Het	accepteren	van	een	aanbieding	dan	wel	het	plaatsen	van	een	bestelling	en	of	inschrijving	
betekent	 dat	 de	 afnemer	 de	 toepasselijkheid	 van	 deze	 algemene	 voorwaarden	 opleidingen	
aanvaardt.	
7.	 Nailit	 Products	 behoudt	 zich	 het	 recht	 voor	 om	 de	 algemene	 voorwaarden	 opleidingen	 te	
wijzigen.	
	
Artikel	2	Totstandkoming	van	de	overeenkomst		
1.	Alle	door	Nailit	Products	gedane	offertes	en	aanbiedingen	zijn	vrijblijvend,	tenzij	in	de	offerte	
uitdrukkelijk	 anders	 is	 vermeld.	 De	 offertes	 en	 aanbiedingen	 kunnen	 onverwijld	 na	 de	
aanvaarding	door	de	afnemer	nog	door	Nailit	Products	worden	herroepen.	
2.	 Onverminderd	 het	 bovenstaande	 zijn	 de	 offertes	 van	Nailit	 Products	 geldig	 gedurende	 een	
periode	van	dertig	(30)	dagen,	tenzij	in	de	offerte	uitdrukkelijk	anders	is	vermeld.	
3.	 Indien	 een	 offerte	 door	Nailit	 Products	 schriftelijk	wordt	 bevestigd	 en	 de	 afnemer	 uiterlijk	
binnen	drie	(3)	dagen	na	dagtekening	geen	bezwaren	hieromtrent	aan	Nailit	Products	kenbaar	
heeft	 gemaakt,	 is	 de	 opdrachtbevestiging	 van	 Nailit	 Products	 voor	 beiden	 bindend.	 Onder	
opdrachtbevestiging	wordt	mede	verstaan	een	schriftelijke	bevestiging	door	Nailit	Products	van	
hetgeen	tussen	partijen	is	besproken	en	mondeling	is	overeengekomen.	
4.	 Eventuele	 aanvullende	 afspraken	 en/of	 toezeggingen	 gemaakt	 en/of	 gedaan	 door	 een	
medewerker	van	Nailit	Products,	of	namens	Nailit	Products	gemaakt	en/of	gedaan	door	andere	
personen	die	als	vertegenwoordiger	optreden,	zijn	alleen	bindend	indien	deze	afspraken	en/of	
toezeggingen	 door	 de	 door	 Nailit	 Products	 tot	 vertegenwoordiging	 bevoegde	
bestuurder(s)schriftelijk	zijn	bevestigd.	
	
Artikel	3	Inschrijving	
1.	Inschrijving	voor	een	opleiding	of	workshop	vindt	plaats	via	het	inschrijfformulier.	
2.	Na	ontvangst	van	het	inschrijfformulier	(digitaal	of	per	post)	wordt	binnen	8	werkdagen	een	
bevestiging	per	email	verstuurd.	
	
Artikel	4	Cursusgeld	
1.	 Na	 schriftelijke/telefonische	 aanmelding	 voor	 een	 cursus/workshop	 wordt	 de	 aanmelding	
door	Nailit	Products	schriftelijk	bevestigd	met	toevoeging	van	een	factuur.	
2.	Definitieve	reservering	voor	de	cursus	vindt	plaatst	bij	ontvangst	van	de	betaling.	
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3.	 Betaling	 in	 termijnen	 is	 mogelijk	 mits	 dit	 vooraf	 aangevraagd	 is.	 Betalingen	 dienen	 voor	
aanvang	van	de	cursus/workshop	te	zijn	voldaan,	dit	wordt	aangegeven	op	de	factuur.	
	
Artikel	5	Annulering	door	student/cursist	
1.	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	 kostenloos	 worden	
geannuleerd.	 Indien	 een	 inschrijving	 door	 Nailit	 Products	 schriftelijk	 wordt	 bevestigd	 en	 de	
afnemer	 uiterlijk	 binnen	 veertien	 (14)	 dagen	 na	 dagtekening	 geen	 annulering	 aan	 Nailit	
Products	 kenbaar	 heeft	 gemaakt,	 is	 de	 opdrachtbevestiging	 van	 Nailit	 Products	 voor	 beiden	
bindend.	 Onder	 opdrachtbevestiging	 wordt	 mede	 verstaan	 een	 schriftelijke	 bevestiging	 door	
Nailit	Products	van	hetgeen	tussen	partijen	is	overeengekomen.	
2.	Na	deze	14	dagen	is	de	onderstaande	regeling	van	toepassing:	
Bij	 annulering	 tot	 14	 dagen	 voor	 de	 eerste	 lesdag	 is	 10%	van	 het	 lesgeld	 aan	Nailit	 Products	
verschuldigd.	
Bij	annulering	binnen	14	dagen	voor	de	eerste	lesdag	is	25%	van	het	lesgeld	aan	Nailit	Products	
verschuldigd.	
Bij	 annulering	 minder	 dan	 48	 uur	 voor	 aanvang	 van	 de	 cursus/workshop	 vervalt	 de	
cursuslesdag	en	bij	een	workshop	zijn	de	kosten	100%	van	het	 factuurbedrag.	Bij	overleg	van	
een	doktersverklaring	is	slechts	50%	van	het	lesgeld	verschuldigd.	
3.	Bij	tussentijdse	beëindiging	van	de	opleiding	(of	workshop,	cursus)	vindt	geen	restitutie	van	
het	opleidingsgeld	plaats.	Er	wordt	bekeken	welke	mogelijkheden	er	zijn	om	op	een	later	tijdstip	
alsnog	 te	 kunnen	 deelnemen.	 Het	 onderzoeken	 van	 deze	 mogelijkheden	 geeft	 echter	 geen	
garantie	en	er	kunnen	ook	geen	rechten	aan	worden	ontleend.	
4.	 Indien	 het	 volle	 verschuldigde	 lesgeld	 reeds	 door	 cursist	 is	 voldaan;	 Bij	 bovenstaande	
genoemde	 annuleringsvoorwaarden	 zal	 na	ontvangst	 van	 de	 annulering	 door	 de	 cursist,	 het	
vastgestelde	 bedrag	 binnen	 21	 dagen	 worden	 teruggestort	 op	 de	 cursist	 zijn	 of	 haar	
bankrekening.	
	
Artikel	6	Annulering	door	het	opleidingsinstituut	
1.	Nailit	Products	behoudt	zich	het	recht	voor	een	opleiding	(cursus,	workshop)	te	annuleren	bij	
minder	dan	3	deelnemers.	
2.	Indien	Nailit	Products	besluit	tot	annulering	zal	het	reeds	betaalde	opleidingsgeld	binnen	21	
dagen	worden	gerestitueerd.	
3.	 Bij	 ziekte	 of	 uitval	 van	 de	 docent	 zal	 de	 student	 zo	 spoedig	mogelijk	 op	 de	 hoogte	 gesteld	
worden.	 Uitval	 van	 de	 docent	 is	 geen	 reden	 voor	 kosteloze	 annulering	 of	 restitutie.	 Nailit	
Products	zal	met	zorg	proberen	de	lessen	opnieuw	aan	te	bieden.	
	
Artikel	7	Materiaal	Pakketten	
1.	Vooraf	bestelde	pakketten	(prijzen	zijn	excl.	21%	BTW)	dienen	binnen	8	dagen	na	ontvangst	
van	de	factuur	te	zijn	voldaan.	
2.	Pakketten	worden	verstrekt	door	de	aangegeven	leslocatie.	Pakketten	besteld	via	de	webshop	
van	Nailit	Products	worden	na	betaling	verzonden	naar	de	aangegeven	leslocatie.	
3.	Tijdens	de	cursus	werkt	u	met	uw	eigen	materialen	en	producten	welke	u	tevens	nodig	heeft	
om	 thuis	 te	 oefenen.	 Extra	 producten	 kunnen	 altijd	 tegen	 groothandelsprijzen	 worden	
bijgekocht	 in	 de	 aangegeven	webshop	 van	www.nailitproducts.com	 of	 indien	 aanwezig	 bij	 de	
aangegeven	leslocatie.		
4.	 Pakketprijzen	 zijn	 afhankelijk	 van	 de	 samenstelling,	 aantal	 producten	 alsmede	 de	
inhoudsmaten.	U	werkt	 ten	 alle	 tijde	met	producten/merken	 aangegeven	door	de	 organisator	
van	de	cursus/opleiding.	
	
Artikel	8	Betaalinformatie	
1.	Nailit	Products	is	geregistreerd	bij	het	CRKBO	(Centrale	Registratie	Kort	Beroepsonderwijs).	
Door	deze	erkenning	zijn	de	lesgelden	vrijgesteld	van	B.T.W.	
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2.	 Cursussen	 aangekocht	 via	 de	 webshop	 van	 Nailit	 Products	 kunnen	 via	 het	 webshop	
betaalsysteem	worden	voldaan.	Cursus	aanmeldingen	via	mail	krijgen	een	factuur	toegestuurd.	
Betalingen	 dienen	 binnen	 de	 op	 de	 factuur	 vermelde	 betalingstermijn	 te	 zijn	 voldaan	 en	 kan	
plaatsvinden	 door	 overmaking	 op	 de	 rekeningnummer:	 ABN	 Amro	 bank	 nr.	
NL88ABNA0562845550	 t.n.v.	H&H	Cosmetic	 Supplies	B.V.	met	 vermelding	 van	OPLEIDING	en	
het	factuurnummer.		
3.	Bij	 te	 late	betalingen	wordt	 automatisch	4%	 rente	 in	 rekening	 gebracht.	Bij	 incasso	 zijn	de	
incassokosten	voor	rekening	van	de	deelnemer	ad.	15%.		
	
Artikel	9	Deelnemingsvoorwaarden	
1.	Om	deel	te	nemen	aan	een	workshop	of	opleiding	dient	u	16	jaar	of	ouder	te	zijn.	
2.	Er	zijn	geen	specifieke	vooropleidingen	vereist.	
3.	 Nagelstyliste	is	 een	 vrij	 beroep.	 Dit	 betekent	 dat	 het	 beroep	 niet	 erkend	 wordt	 door	 de	
overheid	en	er	daarom	ook	geen	door	de	overheid	erkende	diploma’s	zijn.	
4.	De	betalingen	van	de	pakketten	dienen	bij	het	in	ontvangst	nemen	voldaan	te	zijn.	Er	kunnen	
geen	 producten	 in	 mindering	 worden	 gebracht.	 Retourneren	 van	 pakketten	 of	 gedeeltelijk	
hiervan	is	niet	mogelijk.		
5.	 Cursussen	 kunnen	 niet	 aan	 een	 ander	 worden	 overgedragen,	 tenzij	 de	 cursus	 nog	 niet	 is	
begonnen,	er	zijn	nog	geen	lessen	gevolgd	of	de	cursus	en	het	pakket	zijn	reeds	voldaan.		
6.	Nailit	Products	gaat	vertrouwelijk	om	met	informatie	die	de	cursist	vrijgeeft.	
7.	Wanneer	u	zich	aanmeldt	voor	een	opleiding	en/of	workshop	gaat	u	automatisch	akkoord	met	
het	ontvangen	van	onze	mailing	zoals	nieuwsbrieven,	etc.		
8.	 Indien	 een	 cursist	 de	 voortgang	 van	 de	 lessen	 zodanig	 verstoort	 in	 een	 mate	 waarin	
medecursisten	 en	 docent	 de	 les	 niet	 kunnen	 volgen	 of	 voortzetten,	 heeft	 Nailit	 Products	 het	
recht	om	de	cursist	uit	te	sluiten	van	het	verder	volgen	van	de	lessen.	
9.	 Het	 verzuim	 van	 lessen	 geeft	 geen	 recht	 op	 gedeeltelijke	 of	 gehele	 terugbetaling	 van	 het	
opleidingsgeld.	
	
Artikel	10	Theoretische	toetsen,	praktijkbeoordelingen,	examens	
1.	Bij	afronding	van	de	opleiding	kan	een	deelcertificaat	worden	behaald	indien;	
-		Alle	huiswerk	theoretische	toetsen	ingestuurd	zijn	en	hiervoor	minimaal	een	5.5	is	behaald.		
-		Elke	theoretische	toets	mag	kosteloos	1x	herkanst	worden.	
-		De	huiswerk	praktijkopdrachten	zijn	uitgevoerd.	 	
-		De	aangeboden	klassikale	praktijklesdagen	met	succes	zijn	bijgewoond.	 	
-	 Minimaal	 een	 6	 is	 behaald	 bij	 de	 praktijkbeoordeling	 van	 de	 acryl/gel	 opdracht,	 deze	
beoordeling	wordt	door	de	praktijkdocent	afgenomen	tijdens	de	les.		
-	 Een	 praktische	 beoordeling	 kan	 herkanst	worden	 na	 herhaling	 van	 de	 praktijkles,	 tegen	 de	
dagvergoeding	van	de	praktijkles.	
2.	 Na	 het	 behalen	 van	 het	 deelcertificaat	 bestaat	 de	 mogelijkheid	 deel	 te	 nemen	 aan	 het	
landelijke	examen,	hiervoor	dient	een	aparte	aanmelding	gedaan	te	worden	via	Nailit	Products.	
3.	 Herkansing	 van	 het	 Landelijke	 examen	 is	 mogelijk	 voor	 zowel	 separaat	 het	 theoretische	
examen	als	separaat	het	praktische	examen	tegen	een	gereduceerd	tarief.		
4.	 Bijboeken	 van	 extra	 begeleiding	 in	 de	 vorm	 van	 praktijklessen	 t.b.v.	 verbetering	 van	
technieken/kwaliteit	voor	het	vereiste	examenniveau	is	altijd	mogelijk.	
	
Artikel	11	Prijzen	
1.	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.		
	
Artikel	12	Aansprakelijkheid	
1.	Nailit	Products	 is	niet	aansprakelijk	voor	gevolgen	van	behandelingen	voor,	 tijdens	of	na	de	
opleidingen	 of	 voor	 het	 gebruik	 c.q.	 verkeerd	 gebruik	 van	 de	 producten.	 Het	 gebruik	 van	
nagelstyling	 producten	 kan	 bij	 sommige	 personen	 een	 overgevoeligheidsreactie	 of	 allergie	
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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.	Nailit	Products	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.		
2.	Het	 dragen	 van	 een	mondkapje	 en	 nitril	 handschoenen	wordt	 verplicht	 tijdens	 het	werken	
alsmede	 dat	 het	 gebruik	 van	 een	 afzuigsysteem	 wordt	 geadviseerd	 tijdens	 het	 werken.	
Gebruiksaanwijzingen	 en	 waarschuwingen	 op	 producten	 goed	 lezen.	 Producten	 voor	
professioneel	gebruik	niet	gebruiken	op	de	huid	en	de	gebruiksaanwijzingen	naleven.		
3.	 Elke	 cursist	 neemt	 op	 	 eigen	 risico	 en	 verantwoordelijkheid	 deel	 aan	 de	 cursussen	 en	 is	
verplicht	zich	te	houden	aan	de	richtlijnen	van	de	cursus	en	de	veiligheidseisen	van	de	fabrikant.	
	
Artikel	13	Ontevredenheid	
1.	Kwaliteit	en	klanttevredenheid	staan	hoog	in	het	vaandel	bij	Nailit	Products.	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	dit	altijd	aan	ons	melden	en	
eventuele	suggesties	doen	ter	verbetering	van	de	situatie	of	opleiding.	Alle	meldingen	worden	
vertrouwelijk	behandeld.		
U	kunt	telefonisch	(T	0495	854344),	via	e-mail	(education@nailitproducts.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	zes	weken	afgehandeld.	De	directie	van	Nailit	Products	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	 ILC	 Vermetten	 BV,	 namens	 deze	 A.A.J.M.	 van	 Sleuwen	 AA	 Rbc	
Bedrijfsadviseur	worden	neergelegd.	Het	advies	van	de	klachtencommissie	is	bindend.	
Alle	klachten	zullen	1	jaar	lang	geregistreerd	en	bewaard	worden.	
	
Artikel	14	Opleidingsdata	
1.	Met	de	opleidingen	van	NiP	College	kunt	u	op	elk	moment	en	elke	dag	starten.	Voor	startdata	
van	 de	 workshop	 kijkt	 u	 op	 de	 website	 www.nailitproducts.com	 of	 informeert	 bij	 de	
organiserende	leslocatie.	Startdata	worden	per	opleidingslocatie	aangegeven.	
2.	 Nailit	 Products	 behoudt	 zich	 het	 recht	 voor	 om	 wijzigingen	 van	 de	 cursusdata,	 locatie	 en	
docenten	door	te	voeren	zonder	dat	dit	recht	geeft	op	schadevergoeding	of	aanpassing	van	de	
annuleringsvoorwaarden.	Deze	aanpassingen	zullen	alleen	gebeuren	indien	Nailit	Products	zich	
daartoe	genoodzaakt	voelt.	
	
Artikel	15	Studiefinanciering	
1.	Nagelstyling	is	geen	erkend	vak	en	valt	niet	onder	de	wet	studiefinanciering.	Het	 is	dus	niet	
mogelijk	om	studiefinanciering	aan	te	vragen.	
2.	 Als	 u	 op	 advies	 van	 een	 uitkeringsinstantie	 omgeschoold	 wordt	 kunt	 u	 wellicht	 wel	 in	
aanmerking	komen	voor	een	bijdrage.	Vraag	dit	na	bij	de	desbetreffende	instantie.	
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Artikel	16	Intellectuele	eigendom	
1.	 Alle	 door	 Nailit	 Products	 verstrekte	 cursusmateriaal,	 zowel	 mondeling	 als	 op	 schrift,	 zijn	
uitsluitend	 bestemd	 voor	 de	 cursisten	 aan	 de	 betreffende	 opleiding	 en	 mogen	 niet	 zonder	
voorafgaande	 toestemming	 van	 de	 directie/bestuurder	 van	 Nailit	 Products	 worden	 openbaar	
gemaakt,	verveelvoudigd	of	ter	kennis	aan	derden	worden	gebracht.	
2.	Nailit	Products	is	niet	aansprakelijk	voor	eventuele	fouten	in	het	uitgegeven	lesmateriaal.	
3.	Copyright:	Het	door	Nailit	Products	uitgegeven	lesmateriaal	mag	niet	worden	verveelvoudigd	
en	of	openbaar	gemaakt	worden	d.m.v.	druk,	fotokopie,	microfilm	of	op	welke	andere	wijze	dan	
ook,	 zonder	 voorafgaande	 schriftelijke	 toestemming	 van	 de	 auteur/directie/bestuurder	 van	
Nailit	Products.	


