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ALGEMENE VOORWAARDEN FACILITY HAIR ACADEMY 
 
 
 

• Individuele trainingen dienen vooraf en direct na ontvangst van de factuur te 
worden voldaan. De plaatsen zijn pas definitief gereserveerd als de betaling is 
ontvangen. 
 

• Een afmelding dient tijdig te worden doorgegeven zodat collega’s op de 
wachtlijst nog een cursusplaats kunnen bemachtigen. Annuleren kan 
kosteloos tot 10 werkdagen voor aanvang van de training. Trainingen die 
binnen 10 werkdagen voor aanvang worden geannuleerd, zullen worden 
doorberekend. 
 

• De Facility Hair Academy behoudt zich het recht voor cursussen en trainingen 
bij onvoldoende belangstelling te laten vervallen. Cursisten ontvangen hiervan 
tijdig bericht en ontvangen alternatieve cursusdata (geen geld terug). 
 

• Studenten dienen zelf hun materialen mee te nemen, zoals scharen, kammen, 
tondeuse, stijltang, krultang, rollers, klemmen, spelden, een mes voor het 
snijden van haar en haarstukken voor de styling workshops. 
 

• Alle cursussen en tarieven kunnen wijzigen zonder voorafgaande 
kennisgeving. 

 
 

• Houd er rekening mee dat op sommige cursussen Engels wordt gesproken. 
Als U geen Engels begrijpt, kunt u een vertaler meenemen en ons hierover 
informeren. 
 

• De Facility Hair Academy biedt oefenhoofden voor de knip- en kleurtechniek 
cursussen. Voor de cursussen Blow-dry Bar 1 en 2 adviseren wij studenten 
om voor hun eigen model te zorgen (aankomsttijd modellen is 13.00 uur). 
 

• In het geval dat een student niet tevreden is over de gevolgde cursus, dient 
deze klacht schriftelijk binnen 24 uur aan de directie van de Facility Hair 
Academy te worden ingediend waarna er contact met de student zal worden 
opgenomen. 
 

• De student stemt ermee in dat schade worden beperkt tot terugbetaling van 
het cursusgeld. 
 

• Alleen de directie van de Facility Hair Academy heeft het recht om een van de 
bovenstaande voorwaarden en bepalingen te wijzigen. 


