
Inschrijfformulier Opleidingen

Opleidingen worden verzorgd door het IVB

Naam	 :
Voornaam	 :
Adres	 :
Postcode	 :
Woonplaats	:

Persoonlijke gegevens:

Mondelinge opleidingen

Overige vragen

Geboortedatum	:
Tel.nr.	 :
Mob.nr.	 :
E-mail	adres	 :
Website	 :

Interieur-	&	Verkoopstyling,	Kleurenexpertise	&	Advies
Binnenhuisarchitectuur,	Kleur	en	Styling

Interieur-	en	Verkoopstyling,	Kleurenexpertise	en	Advies
Binnenhuisarchitectuur,	Kleur	en	Styling

Ik schrijf me in voor de volgende cursus
Winkelstyling
	
SketchUp	basis	cursus	2	dagdelen
SketchUp	vervolg	basis	cursus	-	het	tekenen	in	3D	-	3	dagdelen

Projectinrichting

Ik schrijf me in voor de volgende opleiding

Ik schrijf me in voor de volgende opleiding

Kruis aan

Kruis aan

Kruis aan

Prijs van de opleiding (BTW vrij)

Prijs van de opleiding (BTW vrij)

€ 1395,00	(voor	informatie	zie	website)
€		1595,00	(voor	informatie	zie	website)

€	1195,00	(voor	informatie	zie	website)
€	1395,00	(voor	informatie	zie	website)

Prijs van de cursus exclusief btw
Op	offertebasis	(voor	informatie	zie	website)
	
€	395,00	(voor	informatie	zie	website)
€	540,00	(voor	informatie	zie	website)

€	1295,00	(voor	informatie	zie	website)

Komt u via het UWV? m Ja   m Nee

Zo	ja,	dan	naam	en	e-mail	adres	van	contactpersoon	vermelden:

Ik	ben	De	InterieurCoaches	op	het	spoor	gekomen	via:	 m Social	media															m Vakblad															m Collega

Anders,	namelijk:

Motivatie	voor	deelname	aan	de	opleiding:

Vul het inschrijfformulier in en stuur dit ondertekend naar: administratie@deinterieurcoaches.nl

Plaatsnaam:	 Datum:	 	 Handtekening:

-------------------------------------------------------------------	 ---------	/	---------	/	---------	 ----------------------------------------------------------------------

Door u in te schrijven voor een opleiding en ondertekening van dit formulier geeft u aan de Algemene Voorwaarden op de 
achterzijde te accepteren en akkoord te gaan met de inhoud hiervan.

Schriftelijke opleidingen

Cursussen



De Interieurcoaches:
Ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel onder 
nummer: 01126438, heeft de volgende Algemene 
Voorwaarden opgesteld:

Informatie:
Informatie over de cursussen vindt u op de website:  
www.deinterieurcoaches.nl

Inschrijven:
Als u zich wilt inschrijven voor een cursus, kunt u 
het inschrijfformulier met de Algemene Voorwaar-
den downloaden via de website. 
U vult het formulier in, voorziet het van uw hand-
tekening en stuurt het naar het email adres:  
administratie@deinterieurcoaches.nl.

Algemene Voorwaarden:
Door middel van de inschrijving voor een cursus bij 
De Interieurcoaches, verklaart de inschrijver bekend 
te zijn met de Algemene Voorwaarden en hiermee 
akkoord te gaan en verplicht hij/zij zich tot betaling 
van het cursusgeld.

Bevestiging inschrijving:
Na ontvangst van uw inschrijfformulier door De  
Interieurcoaches, ontvangt u een bevestiging dat u 
bent ingeschreven voor de door u gewenste cursus 
en ontvangt u tevens de factuur voor het cursusgeld.

Betaling van het cursusgeld:
Moet in zijn geheel bij vooruitbetaling worden  
voldaan door middel van de factuur die u heeft  
ontvangen, bij de bevestiging van uw inschrijving. 

Betaling in termijnen:  
Betaling in 3 termijnen is mogelijk onder de volgen-
de voorwaarden: 
U dient vooraf kenbaar te maken dat u in ter- 
mijnen wilt betalen.
De eerste termijn dient per omgaande betaald te 
worden. 
De tweede en derde termijn in de daarop volgende 
maanden. 

Extra bijkomende kosten voor het betalen in ter-
mijnen zijn € 45,00. Bij het betalen in 3 maande-
lijkse termijnen wordt dit bedrag verdeeld over 3 
maanden, en wordt het maandbedrag met € 15,00  
verhoogd.

Het is niet meer mogelijk om in termijnen te betalen 
als het inschrijfformulier in ons bezit is en in onze 
administratie is verwerkt.

Na ontvangst van de betaling:
Wordt de cursist definitief toegelaten tot de cursus. 
De Interieurcoaches behoudt zich het recht voor om 
bij onvoldoende inschrijvingen de cursus te annule-
ren. Mocht de cursus zijn volgeboekt of worden ge-
annuleerd dan is de volgende optie van toepassing:
De inschrijver krijgt de mogelijkheid aangeboden in 
een volgende cyclus de cursus te gaan volgen.

Herroepingsrecht:
a. De student mag de overeenkomst binnen 14 
kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen 
kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden 
(herroepingsrecht). 
b. De student maakt gebruik van het herroepings-
recht door binnen deze periode een schriftelijke ver-
klaring te sturen aan info@binnenhuisarchitectuur.nl 
waarin staat geschreven dat hij de overeenkomst 
ontbindt. 
 
Klachten:  
De Student kan zich tot de directie van het IVB wen-
den met een schriftelijke klacht of bezwaar als:
• de Student een klacht heeft over het IVB of over 
  een te volgen of gevolgde cursus.
• de Student bezwaar heeft tegen een door IVB 
  over hem genomen besluit dat gevolgen voor hem 
 heeft. 
• de Student een geschil heeft met de docent en dit 
  niet in onderling overleg kon worden opgelost. 
 
De directie van het IVB zal de klacht of het bezwaar 
doorsturen aan de klachtencommissie ter verder be-
handeling en bindende advisering tenzij de Student 
aangeeft dat de directie van IVB de klacht of het be-
zwaar zelf mag afhandelen.

Bij niet betalen:
En/of het niet nakomen van onderdelen uit deze 
overeenkomst, zal het verschuldigde cursusgeld 
direct en in haar geheel opeisbaar zijn. 

Betaling, rente en incassokosten:
Betaling van de door De Interieurcoaches gefac-
tureerde bedragen, dient zonder enige aftrek of  
verrekening te geschieden binnen 14 dagen, na  
factuurdatum.

Bij het in gebreke blijven van betaling binnen voor-
noemde termijn is de inschrijver van rechtswege in 
verzuim.

De Interieurcoaches hebben dan het recht het cur-
susgeld met 5% rente per maand te verhogen, vanaf 
de vervaldag tot de dag dat het gehele factuur- 
bedrag is voldaan. 
Indien de opdrachtgever consument is, worden  
incassokosten in rekening gebracht volgens  
“Het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke 
Incassokosten”, zoals genoemd in lid 4 van artikel 
6:96 BW. Hierbij is bepalend dat de zaak betrek-
king heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende 
verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel 
dat sprake is van vergoeding van schade die voort-
vloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het 
een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft 
die is omgezet in een verbintenis tot vervangende  
schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW.

Indien de inschrijver een rechtspersoon is, of een 
natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van 
een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op 
buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de 
verschuldigde hoofdsom, met een minimum van  
€ 75,00. 

Bij tussentijdse beëindiging: 
Van de cursus om welke reden dan ook blijft de 
betalingsverplichting tot het betalen van het vol-
ledige cursusgeld te allen tijde bestaan. Reeds 
betaald cursusgeld wordt niet gerestitueerd. De 
Interieurcoaches is niet verplicht een alternatieve 
cursus of inhaallessen aan te bieden bij voortijdige 
beëindiging van een opleiding of cursus. Voortijdig 
beëindigen van een opleiding of cursus kan alleen 
door middel van een aangetekend schrijven worden 
gedaan. U verstuurt dit naar: De Interieurcoaches, 
T.a.v. Administratie, Boumaboulevard 331, 9723 ZS 
Groningen.

Cursusmappen:
Die reeds in uw bezit zijn kunnen niet worden terug-
genomen en bent u verantwoordelijk voor de beta-
ling daarvan.

Het is ten strengste verboden: 
Het lesmateriaal, documenten, presentaties en 
hand-outs , die ter beschikking zijn gesteld door het 
IVB en/of De Interieurcoaches aan de cursisten van 
een opleiding, voor enig ander doel te gebruiken 
dan voor het volgen van de opleiding waarvoor u 
bent ingeschreven. 

De ter beschikking gestelde documenten zijn  
vertrouwelijk en mogen enkel door de cursist zelf 
worden geraadpleegd. 

Het is een cursist niet toegestaan om enig docu-
ment te verveelvoudigen of te openbaren, waaron-
der mede wordt verstaan het overhandigen van een 
soft- of hard-copy aan derden.

Alle foto’s die tijdens de opleiding door het IVB of  
De Interieurcoaches worden gemaakt blijven te  
allen tijde eigendom van het IVB en De Interieur- 
coaches en zijn deze partijen gerechtigd deze te  
gebruiken voor promotionele doeleinden.

Verzoek om toestemming om materialen te gebruiken: 
Hiervoor dient u een schriftelijk verzoek te sturen 
naar De Interieurcoaches met een duidelijke om-
schrijving van wat u zou willen gebruiken en voor 
welk doel u dit zou willen gebruiken. 

De Interieurcoaches zullen uw verzoek in behan-
deling nemen, en u schriftelijk laten weten of zij 
uw verzoek honoreren of afwijzen. Het is alleen 
na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van  

De Interieurcoaches, het gevraagde materiaal of docu-
ment te gebruiken. 

Lesrooster:
Op de website van De Interieurcoaches vindt u alle 
informatie over het lesrooster voor de cursussen die 
wij geven. Het lesrooster is zo samengesteld dat u 
zich kunt inschrijven voor modules, en voor de oplei-
dingen interieur- en verkoopstyling, Kleurexpertise 
en advies, als ook voor de opleiding Binnenhuis-
architectuur, kunt u zich per module inschrijven en 
als u zich voor alle modules per opleiding in 1 keer  
inschrijft, heeft u ook een korting op het lesgeld.

Lesdagen:
Op de lesdagen worden uw huiswerkopdrachten  
beoordeeld en wordt er lesgegeven in de theorie 
over vastgestelde onderwerpen.

Aanmelden voor modules:
Omdat wij onze cursisten meer flexibiliteit willen  
geven, hebben wij ons lesrooster ingedeeld in  
modules, die u op bepaalde data kan volgen. Als 
u een volledige opleiding wilt volgen, kunt u op het 
lesrooster zien wanneer er  in bepaalde onderdelen 
les wordt gegeven. 

U dient zich echter voor elke module aan te melden 
door het sturen van een email naar: 
info@deinterieurcoaches.nl met de informatie, wan-
neer u welke module wilt volgen.

Na ontvangst van uw aanmelding voor een  
module:
Ontvangt u het programma voor die dag en welke 
huiswerk opdracht u moet maken voor deze lesdag.

Examen:
Heeft u alle lesdagen gevolgd voor alle modules 
voor de opleiding Interieur- & verkoopstyling en 
kleurexpertise en advies, en alle huiswerkopdrach-
ten met een voldoende hebt afgesloten, kunt u zich 
aanmelden voor het examen bij het IVB, waarmee u 
uw diploma kunt behalen. Dat zelfde geldt voor de 
opleiding Binnenhuisarchitectuur.

Certificaat voor volledige opleiding:
Als u geen examen wilt afleggen voor een volledig 
gevolgde opleiding, kunt u een certificaat aanvra-
gen voor de modules die u met goed gevolg heeft  
afgelegd.

Certificaat voor een gevolgde module:
Als u er voor kiest om een module te volgen, kunt  
u hierna ook een certificaat aanvragen, als u de  
module met een voldoende heeft afgelegd.

Kosten aanvragen certificaat:
De kosten voor een certificaat zijn € 25,00 exclusief 
btw.

Concurrentiebeding: 
Het is cursisten niet toegestaan na afronding van 
een opleiding gevolgd bij het IVB en/of De Interieur-
coaches, zelf een soortgelijke opleiding te starten 
via hun eigen bedrijf, dan wel te doceren bij een op-
leidingscentrum die gezien wordt als een concurrent 
van het IVB of De Interieurcoaches. 

Werk dat gemaakt is door de cursisten: 
De interieurcoaches behoudt zich het recht voor 
het werk dat gemaakt is door cursisten te gebruiken 
voor promotionele doeleinden voor De Interieurcoa-
ches. 

Cursussen waar je een laptop bij nodig hebt:
Voor deze cursussen geldt B.Y.O.L. (Bring your own 
laptop). Heb je volgens de ontvangen instructies het 
programma gedownload op je laptop. Heb je een 
muismatje, muis en eventueel een verse batterij 
voor je muis en heb je ook een verlengsnoer bij je.

Docenten:
Voor elk vak kunnen meerdere docenten worden in-
gezet. Mocht een docent ziek zijn of verhinderd, dan 
wordt er een nieuwe datum afgesproken voor de in 
te halen les of zoeken we een vervangende docent.  

Lunch:
Lunch is niet inbegrepen bij de cursusprijs.
Advies: zelf je lunch meebrengen en iets te drinken.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPLEIDINGEN IVB IN SAMENWERKING MET DE INTERIEURCOACHES
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