
Algemene voorwaarden 
Angel Fashion Academy 

 
1.1 Aanmelding voor de opleiding Modestyling bij Angel Fashion Academy geschiedt door 
middel van inzending van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier via de website 
van www.angel-fashion-academy.nl . Inschrijving is definitief als het inschrijfgeld tege-
lijkertijd is voldaan. Indien de cursist/debiteur de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft 
bereikt, dient een ouder of verzorger het inschrijfformulier mede te ondertekenen. Na 
ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt de cursist per e-mail een bevestiging van 
de inschrijving. De aanbetaling van 250 euro dient tegelijkertijd met de inschrijving te 
worden voldaan. Als dit bedrag is bijgeschreven op de rekening van Angel Fashion Aca-
demy is de inschrijving officieel. Dit bedrag zal verrekend worden met het overige les-
geld. Bij annuleren van de ingeschreven opleiding wordt deze aanbetaling niet geretour-
neerd aan de cursist. 
 
1.2 De cursist verbindt zich door middel van aanmelding tot het volgen van alle lessen 
met bijbehorende huisregels. Diplomering vindt slechts plaats na het door cursist naar 
behoren afronden van alle onderdelen van de opleiding en maximaal 4 lessen mogen ge-
mist worden, tenzij er dringende redenen zijn waarom dit niet kan, dit ter beoordeling 
van Angel Fashion Academy. 
 
2. Betaling 
2.1 Het volledige lesgeld kan in één keer worden betaald worden vóór aanvang van de 
opleiding of in negen maandelijkse termijnen. (Het betaalde inschrijfgeld wordt van het 
totaalbedrag afgetrokken.) Elke 1e van de maand krijgt je een rekening via de mail, deze 
dient binnen 14 dagen betaald te worden. Angel Fashion Academy behoudt zich het 
recht voor de toegang tot de lessen te weigeren indien het lesgeld niet is voldaan. 
 
2.2 Het moment van ontvangst van de inschrijving met eventuele (aan) betaling of in-
casso machtiging bepaalt de datum van inschrijving van de cursist. Deze datum is bepa-
lend voor de volgorde van inschrijving. 
 
2.3 Bij herhaaldelijke storneringen zal de vordering ter zake het verschuldigde oplei-
dingsgeld en de verschuldigde rente uit handen worden gegeven. De schade, te weten 
de buitengerechtelijke kosten die Angel Fashion Academy aan deze derde verschuldigd 
zal zijn, zal op u worden verhaald. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht 
van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen bij uit-
sluiting van iedere andere rechterlijke of arbitrale instantie worden beslecht door de 
Rechtbank te Utrecht. 
 
3. Annulering, bedenktijd na inschrijving 
 
3.1 Bedenktermijn 14 dagen na ontvangst aanbetaling. 
Na ontvangst van de aanbetaling is er een bedenktijd van 14 dagen van toepassing. Zon-
der opgaaf van reden kan de inschrijving geannuleerd worden door een mail te sturen 
aan info@angel-fashion-academy.nl Na ontvangst van de mail binnen de termijn van 14 
dagen na ontvangst van de aanbetaling wordt de aanbetaling gecrediteerd naar de-
zelfde rekening en begunstigde waarvan we de aanbetaling hebben ontvangen. 
 
3.2 Overige annuleringen. Alle annuleringen dienen schriftelijk en per aangetekende 
post te geschieden. 



 
3.3 De datum waarop het geprinte of digitale inschrijfformulier en de aanbetaling binnen 
zijn bij Angel Fashion Academy is de datum waarop de cursist definitief staat ingeschre-
ven. De cursist kan tot twee maanden voor aanvang van de eerste les van de betref-
fende cursus kosteloos zijn/haar inschrijving annuleren. De aanbetaling wordt dan gere-
tourneerd. Bij annulering door de cursist tussen twee maanden en vier weken voor aan-
vang van de eerste les, is een bedrag ad dertig procent van het cursusgeld verschuldigd. 
Bij annulering door de cursist tussen vier weken voor de aanvang, de uiteindelijke aan-
vang van de eerste les van de opleiding en tijdens de opleiding, is het gehele cursusgeld 
verschuldigd. 
 
3.4 Indien de cursist, als gevolg van ziekte, één of meerdere lessen absent is, wordt de 
cursist, op vertoon van een doktersverklaring, de mogelijkheid geboden de gemiste 
les(sen) in een andere cursuscyclus alsnog te volgen, onder voorbehoud van het be-
staan van de betreffende cursuscyclus en aanwezigheid van voldoende capaciteit. De 
betalingsverplichting wordt in dat geval echter niet doorgeschoven. Van uitstel van be-
taling zal dan dus geen sprake zijn. 
 
3.5 In geval van het overlijden van de cursist wordt de overeenkomst van rechtswege 
beëindigd op de datum van overlijden. Het cursusgeld, met aftrek van kosten voor de 
opleiding tot aan de datum van overlijden, wordt aan de rechthebbende gerestitueerd. 
 
3.6 De inschrijving van een cursist vervalt, wanneer de cursus als gevolg van overmacht 
of andere niet aan Angel Fashion Academy toe te rekenen redenen, geen doorgang kan 
vinden. Het cursusgeld wordt in dit geval aan de rechthebbende gerestitueerd. 
 
3.7 De cursist dient zich te gedragen zoals een behoorlijke cursist betaamt. Indien de 
cursist zich op een dusdanige wijze gedraagt, dat dit schade aan de belangen van het 
opleidingsinstituut dan wel lijf, eer of belangen van andere cursisten toebrengt, behoudt 
Angel Fashion Academy zich het recht voor de overeenkomst met de cursist te ontbin-
den. In dit geval vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats. 
 
4.Examens & herexamens 
Het examenreglement is vastgelegd in een apart protocol dat kan worden opgevraagd 
bij AFA door een mail te sturen aan info@angel-fashion-academy.nl Indien de student is 
gezakt voor het examen (dat wil zeggen een eindcijfer 5,9 of lager), krijgt de student een 
herkansing aangeboden in het nieuwe schooljaar. Voor deze 
herkansing wordt een bedrag van €250,- in rekening gebracht. Dit bedrag dient voldaan 
te zijn voor de start van het herexamen. 
 
4.1 Deelname aan lessen 
Deelname aan lessen is verplicht om deel te kunnen nemen aan het examen. In geval 
van ziekte is de student zelf verantwoordelijk gemiste lesstof in te halen. Voor geoor-
loofd verzuim is er een maximaal verzuim toegestaan van 2 dagen voor de opleiding van 
22 weken en 3 dagen voor de opleiding van 32 weken. Onder geoorloofd verzuim valt 
ziekte, of andere dringende reden waardoor student de les niet kan volgen. Angel fas-
hion Academy kijkt altijd of een inhaaldag mogelijk is, echter de student kan daar niet 
automatisch aanspraak op maken.  
 
4.2 Uitval van lessen 
Indien lessen van AFA uitvallen door onvoorziene omstandigheden zal AFA dit tijdig la-
ten weten aan de cursisten, Lessen die door omstandigheden uitvallen worden op een 



andere lesdag alsnog aangeboden, danwel aan het einde van de studieperiode alsnog 
ingepland. 
 
4.3 Corona 
Indien door COVID maatregelen lessen fysiek geen doorgang kunnen hebben, zal de les 
online worden gegeven. AFA garandeert dat de student voldoende kennis kan opbou-
wen met online lessen. Indien fysieke lessen noodzakelijk zijn om kennis op te bouwen 
(praktijk kennis) en dit niet mogelijk is door COVID maatregelen worden deze lessen op 
een later tijdstip alsnog gepland. Indien door maatregelen wordt overgeschakeld op on-
line lessen heeft de student geen recht om aanspraak te maken op vergoedingen. 
 
5. Aansprakelijkheid 
5.1 Angel Fashion Academy is niet verder aansprakelijk voor enige schade dan de uit de 
wet voortvloeiende aansprakelijkheid. Angel Fashion Academy is slechts aansprakelijk 
voor de schade waartoe Angel Fashion Academy zich door middel van een aansprake-
lijkheidsverzekering verzekerd heeft en waarvoor zij zich redelijkerwijs kon verzekeren. 
 
6. Auteursrechten 
6.1 De auteursrechten op het door Angel Fashion Academy vervaardigde en aan de cur-
sist verstrekte lesmateriaal berust bij Angel Fashion Academy. Het is derhalve niet toe-
gestaan het materiaal te vermenigvuldigen en/of openbaar te maken door middel van 
fotokopie of enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de rechthebbende, te weten Angel Fashion Academy. 
 
7. Persoonsgegevens 
7.1 Naam- adresgegevens en e-mail gegevens van de cursist worden opgenomen in het 
adressenbestand van Angel Fashion Academy en worden gebruikt ten behoeve van de 
organisatie van de cursussen en om de cursist desgewenst op de hoogte te houden van 
het aanbod aan opleidingen en trainingen verzorgd door Angel Fashion Academy. De ge-
gevens worden slechts aan derden verschaft wanneer dit strikt noodzakelijk is ten 
behoeve van het naar behoren verzorgen van het onderwijs en na toestemming van de 
cursist. 
 
8. Klachten 
8.1 Indien de cursist een klacht heeft naar aanleiding van deelname aan de opleiding, 
kan deze schriftelijk worden gericht aan Angel 
Fashion Academy en/of de geschillencommissie algemeen waarbij Angel Fashion Aca-
demy is aangesloten (https://www.degeschillencommissie.nl) De cursist ontvangt uiter-
lijk één week na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging en uiterlijk vier we-
ken na ontvangst van de klacht een schriftelijke en tevens inhoudelijke reactie van An-
gel Fashion Academy, danwel de geschillencommissie. 
 
9. Met de inschrijving voor een cursus of opleiding bij Angel Fashion Academy, geeft u 
aan dat u akkoord gaat met voornoemde voorwaarden. 
 
Privacybeleid 
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Angel Fashion Academy. Door 
gebruik te maken van onze diensten accepteert u ons privacybeleid. Angel Fashion Aca-
demy respecteert de privacy van alle studenten en draagt er zorg voor dat de persoon-
lijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 
 
Gebruik van onze diensten 



Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze opleidingen vragen we u om persoonsgege-
vens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. 
Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover 
wij beschikken. 
 
Communicatie 
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die 
berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de 
desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en 
uw verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere 
persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 
 
Diploma’s 
Diploma’s van studenten worden in principe altijd bewaard in een beveiligde omgeving 
en zijn te allen tijde door de student op te vragen bij Angel Fashion Academy. 
 
Social Media 
Bij de start van het schooljaar kunt u middels een formulier aangeven of foto’s die van u 
gemaakt zijn tijdens de lessen op social media mogen verschijnen. 
 
Doeleinden 
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden 
die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hier-
voor hebben verkregen. 
 
Derden 
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern 
gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gege-
vens te respecteren. 
 
Keuzes voor persoonsgegevens 
Wij bieden alle (oud)studenten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen 
van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.  
 
Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief  
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u 
af te melden. 
 
Aanpassen/uitschrijven communicatie 
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u 
contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens. 
 
 
Vragen en feedback 
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over 
dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: 
 
Angel Fashion Academy 
Onderdeel van Yourbeststyle 
Prinses Beatrixstraat 32 
1396 KE Baambrugge 
 
victorien@angel-fashion-academy.nl 



06 22 79 28 47 
 
 
Baambrugge, 02-12-2021  
 
Angel Fashion Academy is aangesloten bij : “ De Geschillencommissie Algemeen”: 
https://www.degeschillencommissie.nl/ 


