Onderwijsovereenkomst
Van harte welkom bij de (individuele) online training van Karlijn Tempelman – Trainingen voor
therapeuten & huidexperts!
Met de betaling via IDeal of via overmaking via de bank en het akkoord gaan met de algemene
voorwaarden zijn wij met jou het volgende overeengekomen:
1. De prijs van de training is de prijs die genoemd staat op de factuur. De volledige prijs is € 175,exclusief 21% btw voor een Individuele online training en € 200,- exclusief 21% btw voor een live
online training, maar het kan zijn dat je minder betaalt omdat je gebruik hebt gemaakt van een
actie.
2. De betalingsvoorwaarden staan genoemd in de algemene voorwaarden die je hebt kunnen lezen
enwaarmee je akkoord bent gegaan. Wil je ze nog een keer nalezen, dan kan dat middels de link
https://karlijntempelman.nl/algemenevoorwaarden/.
3. Voor het niveau van de training gaan we ervan uit dat je beschikt over MBO+ of HBO niveau of dit
door cursussen of opleiding en (levens) ervaring hebt verkregen.
4. Als afsluiting van de training ontvang je, na het met een voldoende afsluiten van de online toets,
een bewijs van deelname, jouw persoonlijke certificaat
5. Vanaf jouw aanmelding voor de training ontvang je 6 maanden toegang tot de online
videolessen in de training. De handout kan je binnen deze 6 maanden downloaden , zodat je
ook na afloop van jouw 6 maanden toegang tot de online lessen alle informatie tot je
beschikking hebt.
6. Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw eigen leerproces.
7. Op de gehele inhoud van de online, elektronische leeromgeving berust een Copyright, dit
copyright ligt bij Karlijn Tempelman. De inhoud van het opleidingsmateriaal is eigendom van
Karlijn Tempelman en mag uitsluitend voor de opleiding gebruikt worden en niet verspreid
worden buiten de opleiding aan derden.
8. Voor het overige verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden en naar de Privacyverklaring van
de Karlijn Tempelman Academie.
9. Mochten er onverhoopt klachten ontstaan of ben je ergens niet tevreden over, kun je een beroep
doen op onze klachtenprocedure.
Wij wensen jou een leerzame, leuke en succesvolle training toe!
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