
 
 
 
Algemene Opleidingsinformatie en voorwaarden    
Identiteit van de ondernemer  
Naam ondernemer: 123nagels.nl 
 
 
 
Vestigings- en bezoekadres:  
Niels Bohrstraat 28 
6228 VW Maastricht  
 
Telefoonnummer: 06 30 99 23 76 
Bereikbaarheid & openingstijden groothandel 
Maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag van 9:00uur – 18:00uur 
E-mailadres: info@123nagels.nl 
 
 

Annulering volledige opleiding 
Vanaf de dag van de inschrijving voor een opleiding of workshop krijg je 14 dagen bedenktijd. Binnen 
deze 14 dagen kun je de opleiding of workshop kosteloos annuleren. Na deze 14 dagen is de 
onderstaande regeling van toepassing:  

• Bij annulering tot 14 dagen voor de eerste lesdag is 10% van het lesgeld aan 123nagels.nl 
verschuldigd.  

• Bij annulering binnen 14 dagen voor de eerste lesdag is 25% van het lesgeld aan 123nagels.nl 
verschuldigd.  

• Bij annulering minder dan 72 uur voor aanvang van de cursus/workshop vervalt de lesdag en 
bij een workshop zijn de kosten 100% van het factuurbedrag 
 

 
Deelnemingsvoorwaarden 

• Om deel te nemen aan een workshop of opleiding dien je bij 123nagels minimaal 16 jaar te 
zijn.  

• De betalingen van het pakket dient uiterlijk 2 weken vóór de aanvang van de opleiding te 
worden voldaan. Er kunnen geen producten in mindering worden gebracht. Retourneren van 
pakketten of gedeeltelijk hiervan is niet mogelijk.  

• Cursussen kunnen niet aan een ander worden overgedragen. 
 
 
Pakket  
Tijdens de opleiding werk je uitsluitend met producten die in de lessen gebruikt worden van het 
merk waarin je de opleiding krijgt. Je schaft een pakket aan behorende bij de opleiding. (Zie 
pakketten). 
 
 

  



 
 
 
 
Duur van de opleiding 
De opleiding bestaat uit 5 (B-I-A-B) / 12 (polygel) / 15 (gel of acryl opleiding) of 20 (allround 
opleiding) lesdagen. 
Wij verwachten dat deze opleiding binnen een tijdsbestek van 6 maanden* wordt afgerond; indien 
dit niet haalbaar is door externe factoren ofwel op basis van kwaliteitsnormen (zie kopje “zelfstudie”) 
zal er een evaluatie plaatsvinden waarin in goed overleg een nieuwe deadline op korte termijn word 
afgesproken. 
*Uitgesloten grote calamiteiten bijv. Corona Lockdown 
 
 

Modellen  
Tijdens de praktijklessen neem je steeds een model mee. Minimale leeftijd voor het model is 16jaar. 
Het enkel en alleen werken op een nail trainer* zorgt er niet voor dat je voldoende leert. Aangezien 
we op mensen werken, willen we je zoveel mogelijk praktijkervaring mee geven. Zorg dat je 
voldoende modellen hebt om tijdens je opleiding op te werken. Het is je eigen verantwoordelijkheid 
voor de aanwezigheid van je model tijdens de lesdag. Indien een model door omstandigheden 
afwezig is zal er uitgeweken worden naar de nailtrainer zodat de lessen kunnen doorgaan 
*Een Nail Trainer is wel perfect om thuis bepaalde nieuwe technieken op te oefenen. 
 
 
Zelfstudie 
Indien de cursist er niet in slaagt de opgedragen nagelstyling op beide handen binnen de sessie af te 
werken dient het werk thuis te worden voltooid (op model of nailtrainer). 
Thuis verder oefenen en/of de opgedane kennis te perfectioneren maken onlosmakelijk deel uit van 
het cursusprogramma. Indien de cursist nalaat thuis verder te oefenen kan dit beschouwd worden als 
een bewijs van onvoldoende inzet. 
 
 
Ziekmelden/afmelden 
De cursist dient vooraf en tijdig een nagelstylingtafel te reserveren bij 123nagels.nl voor de 
overeengekomen datum. 
Indien de gemaakte afspraak niet kan doorgaan dient de cursist dit ten laatste 24 uur voor de 
aanvang van de cursus te melden aan 123nagels.nl. Bij laattijdig of niet afmelden wordt de lesdag in 
rekening gebracht. 
 
 
Te laat komen  
Ben je onverhoopt te laat? Laat ons dit even weten via ons telefoonnummer 06 30 99 23 76 of via 
email info@123nagels.nl. De lesuren zullen vanaf het afgesproken tijdstip in rekening worden 
gebracht. 
 
 
  



 
 
 
 
Aansprakelijkheid  
123nagels.nl is niet aansprakelijk voor gevolgen van behandelingen voor, tijdens of na de opleidingen 
of voor het gebruik c.q. verkeerd gebruik van de producten. Het foutief gebruik van nagelstyling 
producten kan bij sommige personen een overgevoeligheidsreactie of allergie teweegbrengen. 
Gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen op producten goed lezen. Producten voor professioneel 
gebruik niet gebruiken op de huid en de gebruiksaanwijzingen naleven. 
 
 
Klasregels 
Het opleidingslokaal is de weerspiegeling van een professionele omgeving, waarvoor de cursist mee 
verantwoordelijk is. 

• Er wordt op een respectvolle manier omgegaan met collega-cursisten, modellen en 
docenten. 

• De cursist verbindt zich ertoe om de “hygiëne” voorschriften te respecteren bij verzorging 
van zijn/haar model en bij het gebruik van alle materialen. 

• Na afloop van iedere les dient de cursist zijn/haar werkplaats “schoon” achter te laten  
( nagelstylingtafel,  freesapparaat en lamp worden uitgezet en gereinigd, de “table 
protection towel” wordt vervangen en de vuilbak geledigd). 

• Er geldt een algemeen rookverbod in alle ruimtes van het opleidingscentrum. We hebben 
een buitenruimte waar gerookt mag worden. 

• Er wordt niet gegeten aan de manicuretafel. 

• Alle mobiele telefoons blijven in stand-by modus en geluid op stil (zowel van de cursist(e) als 
van het model van de cursist. 

• Indien de cursist een dringende telefonische oproep ontvangt, dan wordt deze buiten het 
opleidingslokaal gevoerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
           
 


