
 

Opleiding & workshop  

Reglement Studio-Attitude  
  

 1. Overeenkomst 

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen u als cursist en Studio-Attitude Opleidingen & Groothandel Duinweg 5,c Te                

Schijndel als Opleidingsinstituut voor de duur van de opleiding/workshop waarvoor u zich als cursist heeft               

ingeschreven. 

  

2. Lestijden en inhalen van de lessen 

De cursist verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding behorende lessen. Het is mogelijk om 1 les  te verzetten 

bij een 7 daagse opleiding ,Het is mogelijk om 2 lessen te verzetten bij een 12 daagse opleiding dit dient voor aanvang 

van de opleiding bij Studio-Attitude schriftelijk bekend te zijn gemaakt door de cursist. 

Bij meer dan toegestane verschoven lesdagen (wordt bij elke volgende verschuiving (per lesdag/dagdeel) € 25,-- 

ex.Btw administratiekosten berekend. 

.Inhalen van geannuleerde lessen is alleen mogelijk indien de annulering minimaal 24 uur voor aanvang van de les bij 

ons is aangemeld. Dit kan alleen telefonisch of via email: info@studio-attitude.nl   ,Mobiel. 06-25289359). 

Indien er verzuim optreedt dan wel een annulering binnen 24 uur voor de aanvang van de lesdag, dan vervalt het recht 

op geheel of gedeeltelijke restitutie van de lesdag.  Indien u een aanbetaling heeft voldaan 

 

Studio-Attitude Opleidingen & Groothandel is gerechtigd in geval van overmacht de lestijden en dagen waarop de 

lessen worden gegeven te wijzigen zonder dat de cursist daarvan recht op compensatie kan vragen. In dit geval wordt 

het nieuwe lesrooster schriftelijk of telefonisch aan u medegedeeld. 

Er worden geen lessen georganiseerd op zon- of feestdagen en regionale schoolvakanties. 

 

3 Annulering Workshop  

Annuleringen dienen uitsluitend schriftelijk en aangetekend te gebeuren via email: info@studio-attitude.nl .  

Bij annulering is de cursist aan Studio-Attitude de hieronder genoemde percentages verschuldigd alsmede  

€ 20,00 aan administratiekosten (zegge twintigeuro). 

- 50% van de cursusprijs, indien de annulering plaatsvindt in de periode tussen 10 en 5 werkdagen voor de 

aanvangsdatum van de cursus/opleiding 

- - 75% van de cursusprijs, indien de annulering plaatsvindt in de periode tussen 5 en 1 werkdag(en) voor de 

aanvangsdatum van de cursus/opleiding; 

-  - 100% van de cursusprijs zodra de cursus/opleiding is aangevangen. 
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4. Cursusgeld 

4.a. Om verzekerd te zijn van deelname aan de nagel opleiding, dient u zich schriftelijk voor de cursus aan te melden en 

een aanbetaling te voldoen van €100,- (zegge honderd euro) zonder deze aanbetaling word u niet beschouwd als 

aangemeld en kunt u niet deelnemen aan de opgegeven cursus. Na inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging 

vergezeld van de cursusindeling met bijbehorende factuur voor de betaling van het lespakket naar uw keuze en de 

eerste twee lesdagen. 

4.b  Om verzekerd te zijn van Deelname aan een workshop (zowel Nationaaal en Internationaal) , dient men zich 

schriftelijk/Online via de webshop zich aan te melden voor de betreffende workshop. Er  wordt hier geen aanbetaling 
van u gevraagd, tevens is dit wel een geldende overeenkomst tussen u ..& Studio-Attitude & webshopnagelproducten. 

Na inschrijving ontvangt u een online (mail) bevestiging vergezeld van de bijbehorende factuur voor de betaling van de 

workshop en eventueel gekozen  lespakket naar uw keuze. U dient deze workshop tot 4 a 2 weken voor aanvang van de 

workshop te voldoen, tevens ook het gekozen lespakket. Als u  Niet tijdig betaald voor aanvang van de workshop , 

gelden de regels van afmelding annuleren workshop. Hiervan zal u via de mail op de hoogte gesteld worden met de 

daarbij behorende factuur.  

 

Wordt er echter na aanmelding zonder geldige redenen als hiervoor vermeld toch geannuleerd, dan zijn wij 

genoodzaakt alle kosten die door de annulering worden gemaakt aan u door te berekenen, hetgeen inhoudt dat het 

bedrag van de aanmelding eerst zal worden aangewend om deze kosten te dekken. De aanbetaling wordt dus, 

behoudens voorkomende gevallen, niet gerestitueerd; 

 

Het lespakket en 1 lesdag dient binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus volledig te zijn voldaan. 

3.b Bij het boeken van een Specialisatie les vragen wij een aanbetaling van € 25,- uiterlijk zeven dag na aanmelding te 

betalen via bankrekening: NL39RABO0155161911  ten name van Studio-Attitude  te Schijndel onder vermelding van uw 

naam en de cursusdatum en/of ordernummer. 

  

4. Lesmateriaal  

4.1Lesmateriaal  ontvangt u na betaling op de 1e lesdag.De cursist is verplicht het hem toegezonden materiaal 

uitsluitend voor persoonlijk gebruik te bestemmen. Bij overtreding van deze bepaling is Studio-Attitude gerechtigd de 

overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en schadevergoeding te eisen. Tijdens de opleiding werkt u uitsluitend met 

uw eigen materialen. U dient uw naslagwerk en eventueel pen en papier mee te nemen. 

4..2 De cursist is gehouden het lesmateriaal noch gedurende de cursus/opleiding, noch na afloop van de 

cursus/opleiding, geheel of gedeeltelijk anders dan voor persoonlijke studie te gebruiken, aan derden af te staan of 

door derden te doen gebruiken. 

4.3 Het auteursrecht van het lesmateriaal berust bij  Studio-Attitude. Het lesmateriaal mag niet worden 

verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze 

dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio-Attitude. 

 

 



 

5. Verplichting van de cursist 

5.1 De cursist is verplicht om tijdens de cursus/opleiding de werkruimte opgeruimd te houden.  

5.2 De cursist dient zorgvuldig om te gaan met de door Studio-Attitude ter beschikking gestelde materialen. 

5.3 De cursist verplicht zich om alle instructies op te volgen van Studio-Attitude  

5.4 De cursist is verplicht zich overeenkomstig de regels van het huis te gedragen en in het bijzonder andere cursisten 

geen overlast te bezorgen.  

5.5 Voor alle schade aan eigendommen van Studio-Attitude, van andere cursisten of van personeel, toegebracht door 

schuld van de cursist of van degenen die de cursist vergezellen, is cursist aansprakelijk.  

5.6 Ingeval van wangedrag van de cursist is Studio-Attitude  gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te 

verbreken zonder dat de cursist enige recht op schadevergoeding of restitutie heeft.  

 

 

6  Hulpmiddelen en werkruimtes  

6.1 Alle kosten van de voor de overeenkomst benodigde hulpmiddelen zijn in de prijs inbegrepen. Studio-Attitude is vrij 

in zijn keuze van hulpmiddelen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

6.2 Het is de cursist niet toegestaan de hulpmiddelen en werkruimten zonder toestemming van Studio-Attitude te 

gebruiken c.q. te betreden. Indien de cursist in strijd met deze bepaling toch gebruik maakt van bedoelde materialen, 

dan is hij volledig aansprakelijk voor de daardoor eventueel ontstane directe en / of indirecte schade. 

6.3 Indien de cursist ter uitvoering van de overeenkomst hulpmiddelen, materialen en / of apparatuur meeneemt naar 

Studio-Attitude, aanvaardt Studio-Attitude voor eventuele schade aan deze hulpmiddelen geen aansprakelijkheid, 

tenzij de schade het gevolg is van schuld en / of nalatigheid door Studio-Attitude. 

6.4 Tijdens de opleiding werkt u uitsluitend met uw eigen materialen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is door 

Studio-Attitude. 

 

7. Oefenmodel 

7.1 De cursist is zelf verantwoordelijk voor het plannen en regelen van oefenmodellen 

Kijk bij de planning van de opleiding welke oefenmodellen u nodig hebt (zie uw opleidingsschema) bijvoorbeeld: een 

nagelbijter, een nabehandeling etc. 

7.1 Zorg ook voor reservemodellen voor uw thuisoefening. Thuisoefening is voor de duur van de opleiding van uw 

praktijk. 

7.1Mocht uw model afzeggen dan is dit geen reden om de les te annuleren, zorg daarom ook in zulke situaties voor een 

reservemodel. Heeft u geen model dan dient u toch in de les aanwezig te zijn. Het is zeker mogelijk om op het model 

van een medeleerling samen te werken. 

 

 

 

 

 

 



8. Diverse regels met betrekking tot alle activiteiten 

8.1 Studio-Attitude kondigt zijn open activiteiten onder meer aan in zijn eigen publicaties, tijdschriften, brochures en 

folders en via advertenties of persberichten in andere media. De prijzen, plaatsen en data daarin genoemd zijn onder 

voorbehoud en kunnen, wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden gewijzigd. 

8.2 Indien het voor Studio-Attitude door overmacht onmogelijk is een cursus/opleiding te verzorgen, zal 

Studio-Attitude trachten een vervanger in te zetten. Mocht dit echter niet mogelijk zijn dan behoudt Studio-Attitude 

zich het recht om de cursus/opleiding naar een ander tijdstip te verplaatsen.  

8.3 Tevens heeft Studio-Attitude het recht om de docenten en de cursusleiding te wijzigen nadat de namen van 

docenten en cursusleiding via publicaties, advertenties e.d. bekend zijn gemaakt. De cursist kan uit deze wijziging geen 

rechten ontlenen, de inschrijving te annuleren tenzij aan de bepalingen omtrent annulering door de cursist wordt 

voldaan. 

 

9. Groepen 

De opledings groepen van Studio-Attitude omvatten doorgaans  max. 6 cursisten zodat de docent voldoende aandacht 

kan geven aan de persoonlijke vorderingen van de cursist.  De Workshop groepen zitten max. 8 tot 12 personen. 

omtrendt welke workshop er gegeven wordt kunnen de aantal verschillen.  

 

 

10. Vooropleiding 

Voor onze opleidingen en cursussen is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Voor het beste resultaat is het wel 

belangrijk dat u thuis de praktijk veel oefent. 

  

11. Examen 

Voor de opleiding nagelspecialist kunt u aan het Landelijke Examen  Van Crystal Nails volgend, hier krijg u van alle 

vakken een examen. Vraag hiervoor anaar de datums. Ook kunt u aan het Landelijke examen onderdelen van de 

branche organisatie Het Nagelgilde deelnemen. Het Landelijk Examen wordt minimaal 2x per jaar afgenomen. 

Informatie over de examenvoorwaarden en reglementen van Het Nagelgilde zijn in te zien op www.nagelgilde.nl 

  

12. Studiefinanciering 

Voor de opleiding van nagelstyling bij Studio-Attitude  is geen studiefinanciering mogelijk. Indien u zich op advies van 

een uitkeringsinstantie bij ons laat omscholen tot nagelstylist kunt u een tegemoetkoming in de kosten aanvragen bij 

het UWV. 

  

 

 

 

 

 

 

 



13. Certificaat 

Na met goed gevolg afronden van de opleiding en applicatiecursussen dmv een examen met beoordeling ontvangt u 

een officieel certificaat van deelname van Studio-Attitude 

 

14. Aansprakelijkheid 

Studio-Attitude is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging, diefstal van aan de cursist toebehorende 

voorwerpen/materialen. Alle schade door de cursist aan het gebouw, het meubilair, etc. toegebracht, hetzij moedwillig, 

hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden hersteld. De 

cursist is aansprakelijk voor beschadiging, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid aan kleding en eigendommen 

van derden. 

  

15.. Aanvullende bepaling 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet alsmede in alle gevallen waarin onduidelijkheid bestaat omtrent de 

uitvoering van dit reglement, beslist de directie van Studio-Attitude 

 

16. Klachten 

16.1Klachten zullen intern worden behandeld en ten alle tijden tot een gepaste oplossing komen voor beide partijen. 

Mocht er om wat voor reden niet tot een positief resultaat gekomen worden,  

16.2 De cursist is verplicht terstond na de uitvoering van de overeenkomst het resultaat grondig te beoordelen en bij 

aanwezigheid van gebreken, zoals verkeerde interpretatie van behoeften en wensen,Studio-Attitude terstond 

schriftelijk op de hoogte te brengen.  

16.2 Indien de cursist niet binnen 8 dagen na de dag van de uitvoering van de overeenkomst Studio-Attitude wijst op 

gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de cursist geacht met de staat waarin de 

overeenkomst is uitgevoerd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.  

16.3 Studio-Attitudedient in staat te worden gesteld ingediende klachten te controleren. Bij overeenstemming zal een 

schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. 

 

T.A.V. Nancy Janssen 
Duinweg 5 c 
5482 VR Schijndel 
Email: info@studio-attitude.nl 
  
□ Ik ga akkoord met de voorwaarden zoals in bovenstaand Opleidingsreglement vermeld. 
□ Ik wil graag de maandelijkse nieuwsbrief van Studio-Attitude & webshopnagelproducten.nl 
ontvangen via e-mail 
  

 

 



 
Naam:………………………………………………………….. 
Adres:…………………………………………………………... 
Postcode/Plaats:…………………………………………….. 
Geb. datum:………………………………………………….. 
E-mail adres:………………………………………………….. 
Handtekening cursist: 
Datum: 
Plaats: 
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