
 
 

   
 

Kontaktdaten:                                   Impressum:                                               Bankverbinding: 
beaujo                                                 Inh.: Beatrix Theis                                    IBAN:  DE46 4585 0005 0001 3902 44 
Lösenbacher Straβe 15                    Ust. IdNr.: DE196121114                        BIC:WELA DE D1 LSD     
58507 Lüdenscheid , Duitsland      Web: www.beaujo.de  
Tel: +49 (0)2351 3793877               Email: info@beaujo.de 

 
 

Aanmeldingsformulier Micro-Needling/BB-Glow/Dermaplaning 
 
Rekening ontvanger 
Naam van de instelling________________________________________________________ 
Naam, voornaam___________________________ BTW nummer    ____________________ 
Straat____________________________________  Huisnummer     ____________________ 
Plaats____________________________________  Telefoon/mobiel ___________________ 
E-mail_____________________________________________________________________ 
 
Hierbij meld ik me bindend bij de volgende cursus aan: 
 

beaujo Nano Needling+ BB Glow kompleet  
€950,- excl. Btw 
 
 beaujo Nano Needling+ BB Glow (zonder Nano pen) 
€690,- excl. btw 

 
 beaujo Nano Needling kompleet 
€750,- excl. btw 

 
beaujo BB Glow kompleet 
€750,- excl. Btw 
 
 beaujo BB Glow (zonder Nano pen)  
€490,- excl. Btw 

 
 Dermaplaning kompleet 
€490,- excl. Btw 

 
Trainingsdatum____________________________(de datum vooraf telefonisch afspreken alstublieft) 

Locatie     __________________________________________________________________ 

 
Bij de aankoop is een scholing vereist. Deze zit al bij de prijs inbegrepen!  
De verkoop is alleen mogelijk voor ondernemers. 
 
De betalingsvoorwaarden zijn te vinden in de deelnamebevestiging. Houdt er rekening mee dat er 
max. 6 deelnemers aan de cursus mee kunnen doen. Bij de aanmeldingen wordt rekening gehouden 
met de volgorde van ontvangst. 

 
Ik heb de algemene voorwaarden gelezen, begrepen en ga hiermee akkoord 
 

 
___________________________________      _____________________________________ 
Plaats, datum                                                                                                                    Handtekening 
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Algemene voorwaarden voor cursussen  
geldig vanaf 01-10-2018  

 
 
I. Overeenkomst en aanmelding voor de cursusaanvang 

1. De partijen zijn Beaujo en de opdrachtgever van de in de aanmelding gekozen cursus.  
2. De schriftelijke aanmelding is bindend. 
3. Bij verhindering van de opdrachtgever om aan de cursus mee te kunnen doen heeft deze het 

recht een vervanger te benoemen, die in de overeenkomst in zijn plaats optreedt. 
Met uitoefening van de schriftelijke toetredingsverklaring van de genoemde vervanger komt 
er een overeenkomst tussen deze persoon en de firma Beaujo tot stand. 

4. Wanneer niet aan de cursus deelgenomen kan worden, is de klant het volledige bedrag van 
de geboekte cursus vanaf de dag van de oorspronkelijk geplande cursus verschuldigd. De 
cursus mag echter binnen maximaal 3 maanden ingehaald worden. Na deze periode vervalt 
elke aanspraak van klanten. Er is maar een eenmalige verplaatsing van de cursus mogelijk. 

5. Indien een cursus zonder vaste afspraak is gereserveerd, moet uiterlijk 3 maanden na de 
reservering het volledige bedrag van de cursus worden betaald. Daarna kan de cursus 
kosteloos binnen de volgende 3 maanden uiterlijk ingehaald worden. 

 

II. Betalingen 
1. Bij het afsluiten van de overeenkomst, dus na ontvangst van de deelnemersbevestiging of de 

rekening, moet de vermelde aanbetaling direct betaald worden. 
2. Het restbedrag moet binnen 7 dagen voor het begin van de cursus betaald worden. 

 

III. Herroeping 
Bent u ondernemer dan staat u het volgende herroepingsrecht niet toe. Het herroepingsrecht geldt 
alleen voor particulieren, dat betekent elke persoon die de overeenkomst voor de deelname aan de 
cursus tot doel afsluit, dat buiten hun zakelijke noch hun zelfstandige beroep toegerekend kan 
worden.  
 

Herroepingsverwijzing: 
Als gebruiker heeft u het recht binnen 14 dagen zonder verklaring deze overeenkomst te 
herroepen. De herroepingstermijn begint na de ontvangst van de voorliggende verwijzing, 
echter niet voor het afsluiten van de overeenkomst, dus niet voor de ontvangst van de 
deelnemersbevestiging of de rekening. Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken, 
moet u ons door middel van een duidelijke verklaring, bijv. per post of e-mail over uw 
besluit, op de hoogte te stellen.  
 
De herroeping is te richten aan: 
Beaujo – Beatrix Theis – Lösenbacher Straβe 15, 58507, Lüdenscheid 
 E-mail: info@beaujo.nl 
Voor het doen beginnen van de herroepingstermijn is het voldoende, dat u uw mededeling 
over het gebruik van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn 
verzendt.  
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Gevolgen herroepingsrecht 
Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben 
ontvangen onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen op de dag terugbetalen, waarop uw 
mededeling over uw herroeping bij ons is ingegaan. Voor deze terugbetaling gebruiken wij 
dezelfde betalingsmethode, die u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt. 
 
 

IV. Annulering van de deelname/annuleringskosten 
1. Een annulering van de deelname aan onze cursus na het verstrijken van de 

herroepingstermijn moet schriftelijk gebeuren. Indien uw verklaring binnen de 
herroepingstermijn valt, zal dit voor u geen kosten opleveren. 

2. Volgt uw verklaring na de herroepingstermijn, worden de annuleringskostenkosten als volgt 
berekend: 

• Verwerkingskosten ter hoogte van €25,- exclusief de wettelijk vastgelegde BTW, 
indien wij uw verklaring meer dan 4 weken voor de cursusaanvang ontvangen 

• 50% van de overeengekomen cursuskosten, indien wij uw verklaring tot 4 weken 
voor de cursusaanvang ontvangen 

• 80% van de overeengekomen cursuskosten, indien wij uw verklaring minder dan 14 
dagen voor de cursusaanvang ontvangen 

• 100% van de overeengekomen cursuskosten, wanneer wij uw verklaring minder dan 
7 dagen voor de cursusaanvang ontvangen 

3. Voor de berekening van de annulering is het tijdstip van de opzegging doorslaggevend 

 
V. Garantie 
Aanspraak van de klanten wegens defecten vervallen na een jaar na levering van het product. 
Uitgesloten zijn defecten door gebruik van het product en schadevergoedingen vanwege letsel van 
leven, lichaam of gezondheid en/of schadevergoedingen vanwege grove nalatigheid of opzettelijk 
veroorzaakte schaden door de leverancier. Voor zover gelden de wettelijke verjaringstermijnen. 

 
VI. Algemeen 

• Wij behouden ons het recht voor, bij uitval van een docent of bij overmacht de cursus te 
annuleren of naar een latere termijn te verplaatsen.  

• Bij een te klein deelnemersaantal hebben wij het recht, tot 1 week voor de cursusaanvang 
de cursus te annuleren. Het respectievelijke minimaal aantal deelnemers wordt in ons 
cursusprogramma vermeld. 

• Bij annulering van de cursus ontvangt u de al uitbetaalde kosten onmiddellijk terug. 

• Voor schade, die niet leven, lichaam of gezondheid betreffen, zijn wij alleen aansprakelijk 
voor opzettelijke schade en grove nalatigheid. 

• De instructies van het onderwijspersoneel moeten bij praktische werkzaamheden in acht 
genomen worden. De deelnemer is verplicht, zorgvuldig met het tot zijn beschikking staande 
materiaal om te gaan. 

• Alle nevenrestricties of overeenkomsten dienen schriftelijk te worden behandeld. 

 
VII. Jurisdictie 
Voor gerechtelijke verduidelijking van meningsverschillen is jurisdictie Lüdenscheid. 
  


