
 
 
 
Algemene voorwaarden 
 
Als u zich inschrijft voor een cursus of les(sen) bij Native Speaker gaat u 
akkoord met de volgende Algmene voorwaarden.  
 
1. Honorarium en betaling 

1.1) Als u zich inschrijft voor een cursus of les(sen) gaat u een verplichting 
aan voor a) een afgeproken aantal lessen, b) een afgesproken 
tijdsduur van lessen, c) een afgesproken prijs. 

1.2) Betaling van een cursus of les(sen) moet ofwel voorafgaand aan het 
begin van de eerste les of tijdens de eerste les voldaan worden. 

1.3) Bij uitblijven van betaling kan de afgesproken startdatum van de cursus 
of les(sen) door Native Speaker vertraagd of uitgesteld worden.  

1.4) Na betaling ontvangt u van Native Speaker Following een factuur 
inclusief BTW.  

1.5) Als uw cursus of les(sen) door een derde partij (bijv. uw werkgever) 
wordt betaald dient u de ontvangen factuur inclusief BTW zelf bij deze 
derde partij in te dienen zodat deze als onkostenvergoeding aan u 
terugbetaald kunnen worden.  

 
2. Uitstellen of afzeggen van lessen  

2.1)  Als u de startdatum van uw cursus of les(sen) moet uitstellen:  
2.1a) Tot 48 uur vooraf: Hiervoor geldt geen boete. Betalingen blijven geldig 

voor een toekomstige cursus of les(sen). Deze moet dan willen binnen 
drie maanden na de oorspronkelijke startdatum gepland worden)  

2.1b)  Minder dan 48 uur vooraf: U betaald de volledige kosten van de 
eerste les. Native Speaker is u geen restitutie verschuldigd. 

 
2.2)  Als u een les moet uitstellen 
2.2a)  Tot 48 vooraf: Hiervoor geldt geen boete. De les wordt opnieuw 

ingepland.  
2.2b)  Minder dan 48 uur vooraf: Native Speaker is u geen restitutie 

verschuldigd. Een volgende les kan voor uw kosten worden ingepland. 
 
2.3)  Als u uw volledige cursus of les(sen) wilt annuleren: 
2.3a)  Tot 1 week vooraf: Eventuele betalingen worden door Native Speaker 

teruggeboekt. 
2.3b)  Minder dan 1 week vooraf: Native Speaker is u geen restitutie 

verschuldigd. 
 



 
 
 
 
2.4) Als u een cursus of les(sen) moet afzeggen door ernstige, 

zwaarwegende omstandigheden kan Native Speaker naar eigen 
beoordeling uw cursus of les(sen) restitueren of opnieuw inplannen.  

 
2.5)  Na inschrijving voor een cursus of les(sen) bij Native Speaker heeft u 

14 dagen bedenktijd. In die periode kunt u kostenloos uw cursus of 
les(sen) annuleren. 

 

3. Materials 

3.1) De kosten voor materialen en boeken is niet inbegrepen bij het cursus- 
of lesgeld 

 
4. Gedrag 

4.1) Native Speaker heeft het recht om de overeenkomst met een klant te 
verbreken wanneer deze klant zich, naar beoordeling van Native 
Speaker, onbehoorlijk gedraagd of uitlaat jegens Native Speaker. In dit 
geval is Native Speaker geen restitutie verschuldigd.  

 
5. Opmerkingen en klachten 
 

5.1)  Opmerkingen en/of klachten over een cursus of les(sen) bij Native 
Speaker moeten per mail of email, schrifteljik gemeld worden. E-mail 
(info@nativespeaker.amsterdam, Mail: Lee Griffin, Carolina Mac 
Gillavrylaan 147, 1098XA, Amsterdam)  

5.2)  Native Speaker reageert binnen 1 week op opmerkingen en klachten en 
zal alles in het werk stellen om eventuele problemen op te lossen. Alle 
informatie die verstrekt wordt zal door Native Speaker in 
vertrouwelijkheid worden behandeld, tenzij anders overeengekomen is. 
Native Speaker committeert zich tot een eerlijke en spoedige oplossing 
te komen. 

 
6. Geldigheid 
 

6.1)  Deze Algemene Voorwarden zijn geldig voor de gehele duur van een 
cursus of les(sen) bij Native Speaker.  

 
 


