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Algemene voorwaarden, behorende bij de cursusovereenkomst van Leander Academy 
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Artikel 1 Naamstelling organisatie en cursusdeelnemer 

1.1 Leander Academy is een initiatief van Impulse (KVK: 72501251)  welke een samenwerking organiseert tussen Impulse  

  en kapsalon Leander (KVK: 50964054). 

1.2 Leander academy, alsmede Impulse en kapsalon Leander zijn niet CREBO gecertificeerd. De cursusdeelnemer dient   

  daarom niet leerplichtig te zijn, of bijzonder uitstel van leerplicht te genieten. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de   

  cursusdeelnemer al dan niet de ouders / verzorgers. 

1.3 Cursusdeelnemer dient tekenbevoegd te zijn, in alle andere gevallen dienen de ouders / verzorgers akkoord te gaan   

  met de overeenkomst en te ondertekenen. 

 

Artikel 2 Tijdvakken en onderwijslocaties 

2.1  Het rooster wordt bij aanvang van het studieprogramma door de organisator van Leander Academy aan de  

  cursusdeelnemer kenbaar gemaakt; 

2.2   De tijden van de cursus kunnen fluctueren per cursus. De meest actuele tijden staan op het inschrijfformulier. 

2.3 De duur van de cursus staat vermeld het inschrijfformulier. 

2.4 Leander Academy behoudt zich het recht voor de onderwijslocatie om organisatorische redenen te wijzigen. 

2.5  Wijzigingen van het rooster en/of de onderwijslocatie worden door Leander Academy voorafgaand aan de  

  cursusactiviteit aan de cursusdeelnemer kenbaar gemaakt; 

 

Artikel 3 Algemene inspanningsverplichting cursusdeelnemer & inhalen van een gemiste dag(deel) 

3.1 Het staat de cursusdeelnemer vrij om wel of niet bij alle cursusdagen aanwezig te zijn. 

3.2 Wanneer de cursusdeelnemer een cursusmoment mist, kan deze worden ingehaald in de daarvoor aangewezen  

  momenten of in overleg met de opleider. 

3.3  Na de volledige duur van de cursus van maximaal 25 weken, kan eventueel opgelopen achterstand niet ingehaald  

  worden zonder een nieuwe overeenkomst. 

 

Artikel 4 Verlof onderwijsdeelnemer 

4.1 Indien de cursusdeelnemer, behoudens ziekte, verhinderd is het cursusprogramma te volgen verzoeken wij dit  

  uiterlijk 2 dagen voordat de desbetreffende cursusactiviteiten plaatsvinden, aan te geven. 

4.2 Het staat de cursusdeelnemer vrij om verlof op te nemen. Voor het oplopen van achterstand, verwijzen wij naar  

  artikel 3. 

 

Artikel 5 Afwezigheid cursuswijsdeelnemer en docent. 

5.1  Cursusdeelnemer wordt verzocht om wanneer deze ten gevolge van ziekte verhinderd is het cursusprogramma te  

  volgen, dit aan de docent die werkzaam is op de ziektedag, voor 09.00 door te geven. 

5.2 Het doorgeven kan via een telefonisch contact, e-mail, whatsapp of sms. 

5.3 Voor het inhalen van de gemiste cursusdag(en) verwijzen wij naar artikel 3. 

5.4 De docent zal wanneer deze ten gevolge van ziekte verhinderd is het cursusprogramma te  

  geven, dit aan de cursusdeelnemers op de ziektedag, uiterlijk 2 uur voor aanvang van de cursus aangeven. 

5.5 De docent zal dit communiceren via de actieve whatsapp-groep. 
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Artikel 6 Onderwijsbijdragen, betalingen en stonaties.  

6.1  De opleidingskosten staan beschreven op het inschrijfformulier van Leander Academy. Deze bestaan uit: 

  b. starterskit  (tijdens overhandiging betalen, contant of per bankoverschrijving) 

  c. cursusgeld  (iedere maand via een automatisch incasso of in eens, vooraf vastgelegd) 

6.2  Wanneer betaling niet nagekomen wordt zoals hierboven beschreven, heeft Leander academy het recht om de  

      cursusovereenkomst te ontbinden.  

6.2 Bij het uitblijven van betaling, zal de cursusdeelnemer niet kunnen deelnemen aan de cursus, de overeenkomst wordt   

  niet ontbonden tenzij Leander academy anders bepaald. 

6.3 Wanneer er betalingsproblemen optreden, verzoeken wij de cursusdeelnemer dat bespreekbaar te maken. Leander  

  Academy staat open voor oplossingen. 

6.4 Zonder gerechtigde breuk van de overeenkomst, is de cursusdeelnemer verplicht de betaling af te ronden zoals  

  overeengekomen. 

 

Artikel 7 Inschrijven en uitschrijven 

7.1 De cursus gaat enkel van start wanneer er tenminste tien deelnemers zijn op een trainer, of tenminste twaalf op twee  

  trainers. 

7.2 Wanneer er onvoldoende aanmeldingen zijn, heeft Leander Academy de mogelijkheid om de start van de cursus uit te  

  stellen tot het minimum aantal deelnemers als in artikel 7.1 benoemd is behaald. 

7.3 De eerste, tot aan het minimum aangevulde aantal deelnemers, vullen de eerste klas. Een ieder die zich later  

  inschrijft dan anderen, waardoor hij/zij de persoon is boven het maximum aan te stellen leerlingen per klas, zal op een  

  wachtlijst komen en geïnformeerd worden over de volgende mogelijk startdatum. 

 7.4 Uitschrijven kan ten alle tijden voor aanvang van de startdatum van de cursus met in achtneming van onderstaande  

  boetes. 

  Uitschrijven vier weken vóór aanvang startdatum:  

  0% boete over het volledige cursusgeld. 

  Uitschrijven binnen twee tot vier weken vóór aanvang startdatum:  

  100% boete over de starterskit & 0% boete over het lesgeld. 

  Uitschrijven binnen twee weken vóór aanvang startdatum:  

  100% boete over de starterskit & een nader te bepalen, in alle redelijkheid vast te stellen boete over het lesgeld. 

7.5 Wanneer de cursist zich uitschrijft binnen de in 7.4 benoemde periodes en daardoor een boete dient te betalen, kan  

  een nieuwe cursist aandragen. Wanneer deze door de opleider als competent voor de cursus wordt gezien en zich  

  inschrijft en deelneemt, zal de boete komen te vervallen. 

    

Artikel 8 Deelnemen aan het actieprogramma  

Wanneer de cursusdeelnemer gebruik maakt van de kortingsactie, zal er het volgende in gang gezet worden; 

  8.1 Leander academy brengt €25,- per maand in mindering op de automatisch incasso. 

  8.2 De actie wordt alleen ingezet wanneer dit duidelijk aangegeven is op het inschrijfformulier. 

  8.3 Als tegenprestatie voor deze actie, wordt cursist verzocht onderstaande acties uit te voeren. 

   a – Cursusdeelnemer post minimaal eens per week een bericht op facebook en/of Instagram. 

   b – Het bericht bevat een positief bericht over de opleiding. 

   c – In het bericht wordt Leander academy benoemd. 

   d – Er wordt een representatieve foto gebruikt welke door cursusdeelnemer zelf gemaakt wordt. 

   e – Aan het einde van de cursus, word de deelnemer gevraagd een eerlijke recensie over de opleiding te geven. 

  8.2 Bij het uitblijven van een van bovenstaande onderdelen, behoud Leander academy / Impulse het recht om de actie  

   vanaf het moment van uitblijven stop te zetten met de daarbij behorende (financiële) consequenties. 

Artikel 9 Automatisch incasso 

9.1 Indien er gekozen wordt voor het betalen in 12 termijnen, wordt dat enkel gedaan via een automatisch incasso. 

9.2 Het bedrag wordt maandelijks geïncasseerd door de hoofdonderneming genaamd Impulse. 

  Impulse; KVK: 72501251 gevestigd en zakendoende aan de Wilhelminaweg 78 te Dieren. 

 Incasso ID: NL91ZZZ725012510000 

9.3 Bij de keuze van een betaling in 12 termijnen, dient tevens die SEPA overeenkomst getekend te worden. 

9.4  De incasso valt binnen de laatste 5 werkdagen van de voorgaande maand. ( bijvoorbeeld: cursusgeld van oktober,   

  wordt geïncasseerd binnen de 5 laatste werkdagen van September) 

Artikel 10 Uitval onderwijsactiviteiten 

10.1 Wanneer er door onvoorziene omstandigheden het cursusprogramma (tijdelijk) stopt, dient Leander academy een  

  alternatief moment aan te bieden, of het cursus geld na rato te retourneren. 

10.2 Een alternatief cursusmoment zal in de uiterste situatie, een half jaar opgeschoven kunnen worden. 

10.3 Leander Academy spant zich in om niet genoten onderwijsactiviteiten als gevolg van uitval op een ander tijdstip, dan  

  wel in een andere vorm aan te bieden; 
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Artikel 11 Communicatie en portretrechten 

11.1 Naast mondeling, zal er veel gecommuniceerd worden via whatsapp, persoonlijk al dan niet via een   

  whatsapp groep. 

11.2 Cursusdeelnemer gaat bij deelname aan de cursus akkoord met deelname aan deze whatsapp groep. 

11.3 Cursusdeelnemer verklaart dat hij/zij geen bezwaar heeft tegen openbaarmaking van beeldmateriaal welke tijdens  

  het deelnemen aan het cursusprogramma gemaakt zijn en waarin hij/zij herkenbaar in beeld komt.  

11.4  Ondergetekende zal geen beroep doen op zijn/haar portretrecht en verklaart dat hij/zij geen bezwaar heeft tegen  

  publicatie van de betreffende foto(‘s) in uitingen op de social media pagina’s, website of andere digitale of analoge  

  uitingen gerelateerd aan de organisatie van  Leander academy. 

11.5  Bij een schriftelijk verzoek, zal Impulse en/of Leander academy de gepubliceerde foto’s verwijderen, indien  

  mogelijk. 

Artikel 12 Modellen 

12.1  Tijdens de cursus heeft cursusdeelnemer modellen nodig, cursusdeelnemer is zelf verantwoordelijk voor het vinden   

  van de juiste modellen. 

12.2 Leander Academy heeft een besloten Facebook groep waarin personen zich kunnen aanmelden als model. Cursisten   

  kunnen en mogen van deze facebook groep gebruik maken zolang als dat zij deelnemen aan de cursus. 

12.3 Voor elk model is er een modellenvergoeding voor elke vorm van behandeling. De actuele modellenvergoedingen  

  worden duidelijk gecommuniceerd in de academy.  

 

Artikel 13 Instellingsvoorschriften 

De cursusdeelnemer houdt zich in de vestiging van Leander academy en op het daaraan verbonden terrein aan de voorschriften die door 

Leander academy zijn vastgesteld. Voorbeelden: 

- De cursusdeelnemer draagt zorg voor de gebruikte materialen en houd de werkplek schoon. 

- De cursusdeelnemer rookt alleen in de pauzes, buiten op de daarvoor aangewezen plek en deponeert de sigaretten in de  

  daarvoor aangewezen asbak. 

- De cursusdeelnemer dient zich niet te bevinden op andere plekken in het gebouw dan de aangewezen academy en de daarbij  

 behorende ruimtes. 

- De cursusdeelnemer is verplicht zich te onthouden van gedragingen die de goede gang van zaken in Leander Academy alsmede  

  de salon Leander verstoren. 

-  Cursusdeelnemer wordt gevraagd zorg te dragen voor het uiterlijk en dragen geen aanstootgevende kleding, dit is ter  

  beoordeling van de docent. 

Artikel 14  Verwijdering cursusdeelnemer 

  De cursusdeelnemer kan door de directie van de sector worden verwijderd, indien hij; 

  14.1  met regelmaat de voorschriften overtreedt, ook nadat de onderwijsdeelnemer reeds schriftelijk is gewaarschuwd en  

   is gewezen op de mogelijke consequenties van zijn handelen of nalaten; 

  14.2.  zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig wangedrag. 

 

Artikel 15  Procedure verwijdering onderwijsdeelnemer 

  15.1  Het voornemen tot definitieve verwijdering wordt de cursusdeelnemer gemotiveerd en per aangetekend   

   schrijven medegedeeld. 

  15.2  De onderwijsdeelnemer wordt in de gelegenheid gesteld binnen 5 dagen na dagtekening van het voornemen tot   

   definitieve verwijdering zijn reactie daarop mondeling dan wel schriftelijk aan de directie kenbaar te maken. 

  15.3  Binnen 10 werkdagen na dagtekening van het voornemen tot definitieve verwijdering verzendt de directie  

   gemotiveerd en per aangetekend schrijven haar besluit daarover. 

  15.4  De directie kan de onderwijsdeelnemer gedurende de procedure tot verwijdering van de onderwijsdeelnemer de  

   toegang tot de opleiding ontzeggen. 

  15.5 Bij een definitief besluit tot verwijdering van de cursusdeelnemer, zal, in geval van een automatisch incasso, de   

   incasso stop gezet worden of, in het geval van een betaling in eens, het restbedrag geretourneerd worden. 
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Artikel 16 Huisreglement 

  16.1 Cursist dient zich te houden aan het huisreglement behorend tot de cursus. 

  16.2 Leander academy behoud het recht om het huisreglement tussentijds te wijzigen. 

  16.3 Het huisreglement kan ten alle tijden opgevraagd worden. 

Artikel 17 Aansprakelijkheid Leander Academy 

  17.1  De aansprakelijkheid Leander academy beperkt zich tot een schadevergoeding in het geval van het niet  

   kunnen nakomen van deze overeenkomst. De maximale hoogte van deze schadevergoeding is gelijk aan het betaalde  

   cursusgeld minus de kosten die hiervoor zijn gemaakt. 

  17.2 Kappersopleiding Doetinchem kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tussentijdse beëindiging van deze  

   overeenkomst op grond van definitieve verwijdering van de onderwijsdeelnemer van Leander academy en/of  

   Impulse; Leander academy en/of Impulse; kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verduistering, verlies  

   en/of beschadiging van eigendommen of bezittingen van de onderwijsdeelnemer. 

Artikel 18 Einde overeenkomst 

Deze overeenkomst eindigt als: 

18.1  De genormeerde cursusduur van het overeengekomen cursusprogramma is verstreken; 

18.2  De afsluiting van het cursusprogramma, waarop deze overeenkomst betrekking heeft, heeft plaats gevonden; 

18.3  De cursusdeelnemer ; Leander academy en/of Impulse verlaten heeft; 

18.4   Leander academy en/of Impulse en de cursusdeelnemer hierover onderling overeenstemming hebben. 

18.5  De cursusdeelnemer overlijdt. 

18.6 Partijen ten gevolge van overmacht niet in staat zijn de jegens elkaar aangegane verplichtingen na te komen. 

Artikel 19  Problemen en conflicten 

Bij problemen of conflicten richt de onderwijsdeelnemer zich in eerste instantie tot zijn cursusbegeleider. Als de cursusbegeleider voor de 

cursusdeelnemer geen oplossing kan bereiken wordt het probleem voorgelegd aan de directie. 

 

Slotbepaling 

In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, bepaald de directie van Leander academy. 


