
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1 Geldigheid van de voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, bij Juzt Nailzz ter plaatse of via de webshop bestelde of 
gekochte artikelen en/of opleidingen.
1.2 Elke inschrijving bevestigt telefonisch/email of anders, verbindt u tot de algemene voorwaarden.

2. Overeenkomst
2.1 Als er een bestelling is geplaatst gaan wij er van uit dat u op de hoogte bent van onze algemene voorwaarden en 
dat u daar ook mee akkoord gaat.
2.2 Juzt Nailzz behoudt zich het recht voor om een bestelling/inschrijving te weigeren of een eventuele koper/cursist 
te weigeren.
2.3 Voor elke inschrijving nagelstyling = onmiddellijk te betalen of binnen de opgegeven termijn via 
bankoverschrijving BE46377073273736 of contant ter plaatse bij Juzt Nailzz
2.4 Voor elke inschrijving workshop = onmiddellijk te betalen of binnen de opgegeven termijn via bankoverschrijving 
BE46377073273736 of contant ter plaatse bij Juzt Nailzz
2.5 Airbrushcursus materiaal = onmiddellijk te betalen via bankoverschrijving BE46377073273736 of contant ter 
plaatse bij Juzt Nailzz
2.6 De inschrijving is pas geldig na ontvangst van het bedrag binnen de opgegeven termijn of bij bevestiging van de 
inschrijving via email met optie 'betaling ter plaatse'.
2.7 Door middel van de bevestiging/betaling ga je akkoord met de vooropgestelde data en uren en ga je het 
engagement aan om deze afspraken na te komen. 
2.8 Het opleidingscenter mag cursisten , die niet aan bovengenoemde of anderszins overeengekomen 
betalingsverplichting voldoen , van ( verder) onderwijs uitsluiten , terwijl bovendien de gehele verschuldigde 
onderwijsbijdrage direct opeisbaar is.
3 Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn excl. 21% btw en of eventuele verzendingskosten
3.2 Een voorschot is niet terug betaalbaar
4. Uitvoeringstermijn
4.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd na ontvangst van de betaling.
4.2 goederen die (tijdelijk) niet voorradig zijn, zullen gratis worden nagestuurd.
5 Annulering en herroepingsrecht
5.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van 
koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten 
door de koper binnen 14 dagen na levering (of binnen 14 dagen na factuurdatum indien de producten niet eerder 
aan de koper (konden) worden geleverd), aan Juzt Nailzz ter kennisgeving worden gebracht.
5.2 De koper heeft ook het recht gedurende 30 dagen na ontvangst van de goederen deze - op eigen kosten - zonder 
opgave van redenen te retourneren. Stuur het artikel compleet met alle toebehoren, binnen 30 dagen na ontvangst 
terug, vergezeld van de factuur en in de originele verpakking. Afgeprijsde goederen en/of uitverkoop worden niet 
terug genomen.
5.3 Bij annulering 2 weken voor start opleiding = 50% van het lesgeld te betalen
5.4 Bij annulering 1 week voor start opleiding of niet opdagen opleiding/workshop = 100% van het lesgeld te betalen
5.5 Een cursus kan enkel geannuleerd worden door middel van email via info@juztnaizz.be of telefonisch
5.6 Kan je omwille van een gegronde reden niet aanwezig zijn voor een les, dan vragen wij om ons dit minstens 24u 
op voorhand te laten weten. Wij zullen er dan alles aan doen om je nieuwe cursusdata voor te stellen en de betaalde 
cursus te herboeken
6 Aansprakelijkheid
6.1 Juzt Nailzz is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect 
gevolg van: Overmacht; enige andere van buiten afkomende oorzaak.
6.2 Juzt Nailzz draagt zorg voor een tijdige levering, zij is echter niet aansprakelijk voor eventuele vertraging door 
omstandigheden buiten haar invloedsfeer.
6.3 Juzt Nailzz zal in beginsel niet gehouden zijn om geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van afnemer te vergoeden.
6.4 Het opleidingscenter is niet aansprakelijk voor verlies , beschadiging , diefstal van aan de cursist toebehorende 
voorwerpen/materialen. Alle schade welke door de cursist aan het schoolgebouw, het meubilair etc. wordt 
toegebracht , hetzij moedwillig , hetzij door onachtzaamheid , zal op kosten van de cursist of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger worden verhaald. De cursist is aansprakelijk voor beschadiging , hetzij moedwillig , hetzij door 
onachtzaamheid aan de kleding en/of eigendommen van derden.
7 Betaling
7.1 Betaling dient te geschieden via overschrijving of contant bij ophalen bij Juzt Nailzz. Goederen worden pas 
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verzonden na bijschrijving op rekening: BE46377073273736
7.2 1ste herinnering factuur wordt er 5€ extra administratiekosten aangerekend
7.3 2de herinnering factuur wordt er 10€ extra administratiekosten aangerekend
7.4 Indien Juzt Nailzz zich genoodzaakt ziet over te gaan tot incassomaatregelen, wordt het totaal (nog) te vorderen 
bedrag verhoogd met de gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso- c.q. proceskosten.

8 Recht/Geschillen
8.1 op alle overeenkomsten waarop algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Belgisch recht van toepassing
8.2 alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtscolleges van het arrondissement Halle (Brussel)
8.3 alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste van de 
koper vallen.
9 Auteursrechten
9.1 De auteursrechten op het door het opleidingscenter aan de cursist verstrekt lesmateriaal , berust bij het 
opleidingscenter. Het materiaal mag derhalve niet worden verveelvoudigd, en/of openbaar worden gemaakt d.m.v 
fotokopie , microfilm of op enigerlei anders wijze , zonder voorafgaande toestemming van het opleidingscenter.
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