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  Algemene voorwaarden De Interieur Club 
 
 

De Interieur Club is onderdeel 
van Studio Mark Timo, 
ingeschreven bij de KVK onder 
nummer 77615425, heeft de 
volgende Algemene 
Voorwaarden opgesteld, 
waarmee de cursisten / 
deelnemers zich bij inschrijving 
akkoord verklaart; 
 
Annulering 
Indien de cursist de 
deelneming aan de cursus of 
coachingstraject wenst te 
annuleren, geldt de volgende 
regeling: annulering in de 
bedenktijd is kosteloos tot 
maximaal 14 dagen na 
inschrijving (De bedenktijd stopt 
in ieder geval op het moment 
van aanvang van de 
cursus/traject) en de cursist 
krijgt het cursusbedrag retour. 
Bij annulering na 14 dagen na 
inschrijving wordt 50% van het 
cursusbedrag in rekening 
gebracht. De terugbetaling- 
termijn is 2 weken. 
Annuleringen dienen per email 
te worden bekend gemaakt. 
Email:contact@deinterieurclub.
nl. Het is niet mogelijk om de 
starters- of groeikit te annuleren 
 
Betaling 
De betaling vindt direct online 
plaats ofwel per factuur voor 
aanvang van de betreffende 
cursus . Als betaling uitblijft 
dan kan De Interieur Club een 
beroep doen op een 
incassobureau. De cursist dient 
alle gerechtelijke en bui- 
tengerechtelijke kosten  te 
vergoeden die De Interieur Club 
redelijkerwijs dient te maken als 
de betaling uitblijft. 
 
Cursus/Coaching vervanging 

Als expert of coach door ziekte of 
overmacht of andere reden geen 
live sessie kan geven, staat 

het De Interieur Club vrij om de 
live sessie te verplaatsen of  

expert of coach te vervangen. 
 
Verplaatsing of annulering 
In geval van onvoldoende 
deelnemers kan De Interieur 
Club een cursus / 
coachinstraject verplaatsen 
naar een andere datum of 
annuleren. Mocht de cursus / 
coachingstraject zijn 
volgeboekt of worden 
geannuleerd dan volgen de 
volgende opties: ofwel de 
cursist krijgt de mo- gelijkheid 
aangeboden in een volgende 
cyclus de cursus te volgen, 
ofwel de cursist krijgt het 
cursusgeld retour. De termijn 
voor retourbetaling is 2 
weken. 
 
Aansprakelijkheid 

Is de cursist ontevreden over 
een door De Interieur Club 
geleverde dienst, dan doet 
De Interieur Club haar 
uiterste best om daar samen 
met de cursist uit te komen. 
De aansprakelijkheid van De 
Interieur Club is beperkt tot 
het over- eengekomen 
factuurbedrag van de 
cursus. De aansprakelijkheid 
van De Interieur Club voor 
zaakschade gaat niet verder 
dan het bedrag dat de 
verzeke- ring in een 
voorkomend geval daad- 
werkelijk uitkeert.  Als de 
verzekering niet uitkeert, is 
de aansprakelijkheid beperkt 
tot het overeengekomen fac- 
tuurbedrag voor de 
betreffende dienst. De cursist 
is verplicht een Wettelijke 
Aansprakelijkheidsverzekeri
ng (WA) af te sluiten. De 
Interieur Club is niet aan- 
sprakelijk voor het zoek raken 
van en/ of beschadigingen 
aan eigendommen van de 
cursist. 

   Intellectueel eigendom 
Al het lesmateriaal, 
werkboeken, 
lesopdrachten, digitaal 
beeldmateriaal dat gebruikt 
wordt door De Interieur 
Club, is door De Interieur 
Club ontwikkeld. Hiervan is 
De Interieur Club de enige 
auteursrechthebbende. 
Deze werken mogen niet 
worden verspreid of 
gekopieerd. Alle gegevens 
zoals teksten en foto’s in 
nieuwsbrieven en op onze 
website mogen niet worden 
verspreid of 
verveelvoudigd. 
 

Geheimhouding 
Vanzelfsprekend gaat De 
Interieur Club vertrouwelijk 
om met de (bedrijfs)ge- 
gevens van de cursist en 
verwerkt De Interieur Club 
die gegevens in overeen- 
stemming met het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt. 

  
   Netwerkborrels 

De Interieur Club host een aantal 
keer per jaar een netwerkborrel 
op externe locaties. De         
Interieur Club heeft geen 
verantwoordelijk voor hetgeen op 
de locatie gebeurt en eventuele 
schades. De gekochte kaartjes 
zijn niet restitueerbaar of in te 
ruilen voor een andere datum. 
Het kan mogelijk zijn dat de 
naam en het emailadres wat 
gebruikt is om het ticket te kopen 
gedeeld wordt met de host van 
de netwerkborrel. 
 
 
 

 
 
 


