
	
Herroeping inschrijving & deelname Visagie Opleiding 

Hierbij geef ik, ondergetekende, aan dat ik mijn inschrijving voor en deelname aan de Visagie Opleiding bij Art in the 
Attic wil herroepen. 

Mijn gegevens: 

▶︎ Voornaam:     ▶ Achternaam: 

▶ Adres:     ▶Postcode:   ▶ Woonplaats: 

▶ e-mailadres: 

De gegevens van mijn inschrijving (zie factuur, welkomstbrief en/of online account): 

▶ Origineel ingeroosterde* startmaand opleiding:    ▶ Groep: 

▶ Datum eerste lesdag volgens originele* planning: 

▶ Ordernummer of factuurnummer op factuur deelnamegeld: 

Door dit formulier te ondertekenen en op te sturen, ga ik akkoord met het volgende: 

• De datum van mijn herroeping is gelijk aan de datum waarop ik dit formulier t.a.v. Art in the Attic inzend, te bepalen 
a.d.h.v. de datumstempel in de e-mail (bij inzending per e-mail) of op de enveloppe (bij inzending per post); 

• Ik neem niet deel aan de lessen, krijg geen toegang tot de Portal en ontvang geen lesmateriaal en geen Basispakket 
make-up; 

• Indien de datum van mijn herroeping 3 weken of langer is voor de Startdatum, dan krijg ik eventueel betaalde 
Inschrijfkosten en Deelnamegeld binnen 14 dagen teruggestort op de bankrekening waarvan ik heb betaald; 

• Indien de datum van mijn herroeping korter is dan 3 weken voor de Startdatum maar langer dan 2 weken, dan ben ik 
slechts de Inschrijfkosten verschuldigd. Eventueel betaald Deelnamegeld wordt binnen 14 dagen teruggestort op de 
bankrekening waarvan ik heb betaald; 

• Indien de datum van mijn herroeping 2 weken of korter is voor de Startdatum, dan ben ik de totaalsom van 
Inschrijfkosten, Bestelkosten en Portal-kosten verschuldigd. Als ik dit nog niet heb betaald, dan zal ik openstaande 
bedragen binnen 5 dagen voldoen via bankoverschrijving. Eventueel betaald Lesgeld en/of aanschafkosten van het 
Basispakket make-up wordt binnen 14 dagen teruggestort op de bankrekening waarvan ik heb betaald; 

• Art in the Attic heeft geen verplichtingen meer jegens mij 

Startdatum is de datum van de eerste les van de Editie waarvoor De Deelnemer zich inschrijft zoals origineel gepubliceerd op De 
Website ten tijde de Inschrijving. Omboeken, uitstellen of opschorten van de lessen betekent niet dat de herroepingstermijn wordt 
verruimd. 

▶ Naam: 
 
▶ Datum: 

▶ Handtekening: 
________________________________ 

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar Art in the Attic: 
e-mail: visagie@artintheattic.nl 

post: PWA301, 3de etage | Upstairs studio 4, Prins Willem-Alexanderlaan 301, 7311 SW Apeldoorn


