ALGEMENE VOORWAARDEN
Voorwaarden inschrijving

Je bent aangemeld voor een training als het cursusgeld is voldaan.

Alleen voor eigen gebruik

De opgedane kennis tijdens een training is bedoeld om toe te passen in je eigen salon. Het is niet
toegestaan om opgedane kennis en praktische vaardigheden aan derden over te dragen door zelf
cursussen te organiseren. Trainingsmaterialen, zoals een werkboek, mogen niet vermenigvuldigd
worden.

The Brow Bars©

The Brow Bars is een beschermde naam. Het is niet toegestaan om behandelingen aan te bieden
onder de naam The Brow Bars. Of om behandelingen aan te duiden als de The Brow Bars
methode, The Brow Bars techniek, of variaties hierop.

Annulering en restitutie

Annulering kan uitsluitend schriftelijk (academy@thebrowbars.nl). Annulering kan niet mondeling
of per telefoon.
•
•
•
•

Bij annulering tot 2 weken voor aanvang ontvangt de cursist het volledige bedrag terug.
Bij annulering tussen de 2 weken tot 1 week voor aanvang wordt er 50% van het cursusgeld
terugbetaald.
Bij annulering tot 1 week voor de cursus vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats.
Ook in geval van ziekte of overmacht van de cursist – binnen 1 week voor de cursus tot de
dag van de cursus – vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats. De student is gerechtigd
om een vervanger te zoeken.

Wijziging cursus

In geval van overmacht kan The Brow Bars besluiten de cursus te verzetten of te annuleren. Bij
niet doorgaan van de cursus, krijg je zo spoedig mogelijk bericht. Een nieuwe datum wordt geprikt
of het deelnemersgeld wordt teruggestort.

Aansprakelijkheid

The Brow Bars is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen/zoekraken van
eigendommen en goederen van cursisten. The Brow Bars is niet aansprakelijk voor hoe een
cursist de behandelingen na de cursus zelf uitvoert.
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