
Algemene voorwaarden

Door je aanmelding en betaling geef je te kennen dat je met de algemene voorwaarden 
akkoord gaat. De vermelde bedragen zijn in euro’s en zijn exclusief BTW. Jouw 
aanmelding wordt definitief wanneer wij de betaling ontvangen hebben.

De betaling van de factuur dient per ommegaande te geschieden of in ieder geval 
uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de studiekeuzetraining.

Art.1 Bevestiging en informatie

Wanneer wij de betaling ontvangen hebben zullen wij een definitieve plek voor je 
reserveren. Na jouw betaling krijg je binnen 2 werkdagen een bevestiging per mail, van 
jouw deelname aan de blije student training. Daarnaast krijg je binnen dezelfde termijn 
aanvullende informatie over het adres, tijden en benodigdheden die jij mee moet nemen 
naar de training. Mocht je de digitale bevestiging binnen 2 werkdagen niet ontvangen 
hebben, neem dan even contact op met info@deblijestudent.nl.

Art. 2 Annuleren training door deelnemer

Je kan kosteloos annuleren tot uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de opgegeven 
training. Als je wilt annuleren zijn er twee mogelijkheden: 

⦁ Het geld wordt teruggestort

⦁ Je kunt je opgeven voor een andere datum

Bij annulering binnen een kortere termijn dan 14 dagen voorafgaand aan de start van de 
training, wordt het betaalde bedrag niet geretourneerd.

Art.3 Annulering training door De Blije Student

De training zal doorgaan bij een minimale aanmelding van 4 deelnemers. Indien de blije 
student de training annuleert gelden dezelfde mogelijkheden voor als onder art. 2. 

Art.4 Actieve instelling en retourneren betaling

Een studie-, of beroepskeuze maak je zelf en wij zullen je daarbij optimaal begeleiden 
d.m.v. coaching (gesprekken), oefeningen en opdrachten. Wij verwachten van onze 
deelnemers een actieve houding en inzet om zo te komen tot een optimaal resultaat. 
Mocht dit niet het geval zijn en vertoont een deelnemer niet de juiste inzet en/of geen 
actieve houding dan is het retourneren van de betaling, bij ontevredenheid, geen optie.

Art. 5 Overige bepalingen

Voor klachten kun je een e-mail naar ons sturen, waarna wij de klacht met veel zorg in 
behandeling zullen nemen en hier binnen 2 dagen op zullen reageren. Het emailadres 
hiervoor is info@deblijestudent.nl. 

Op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtnemer (De Blije Student) en opdrachtgever 
(klant) is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voor zover behorend tot de 
competentie van de arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie worden 
berecht door de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van de opdrachtnemer (De 
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Blije Student).
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