
 
 

 
 

Algemene voorwaarden 
Definities 

Gebruiker : 

De gebruiker van de algemene voorwaarden te weten Nea weddingplannerschool 

Nea weddingplannerschool: 

Naam Ondernemer: “Nea weddingplannerschool” 

T.n.v. Nanda Willemstein, 

Bezoekadres: Boslandweg 28, 3911 VE  Rhenen 

KvK: 57474133 

BTW: NL001930306B19 

 

Afnemer: 

De cursist en een deelnemer van een event: diegene die de gelding van de algemene voorwaarden 

heeft aanvaard, te weten: opdrachtgever. 

Wederpartij: Opleiding/cursus/ workshop/seminar/Afstandsonderwijs, beroepsvereniging, 

evenementen, NEA weddingplannerschool: vorm van onderwijs met directe of indirecte interactie 

tussen docent en cursist, bezoeker die deelneemt bij een event.  

 

Artikel 1 – Totstandkoming van de overeenkomst 

1.1 De overeenkomst tussen Nea weddingplannerschool en cursist of deelnemer van een 

event/beroepsvereniging komt tot stand door ontvangst van een inschrijfformulier via e-mail, internet, 

of overhandiging. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de cursist of deelnemer van 

een event/beroepsvereniging hiervan een elektronische bevestiging. 

1.2 Door ondertekening van een inschrijfformulier of digitale verzending van het inschrijfformulier 

stemt de cursist of deelnemer van een event/beroepsvereniging in met de algemene voorwaarden en 

met de verzorging van de cursus of deelname aan een event/beroepsvereniging door Nea 

weddingplannerschool. 

1.3 De cursist of deelnemer van een event/beroepsvereniging schrijft zich in voor de gehele opleiding, 

workshop, cursus, seminar en/of evenement voor de op het inschrijfformulier aangegeven lessen of 

evenement.  

1.4 Na ontvangst van een ondertekend inschrijfformulier is er sprake van een overeenkomst. 

De cursist of een bezoeker van een event/beroepsvereniging ontvangt een schriftelijke bevestiging van 

de overeenkomst. 

De definitieve inschrijving is: 

- Wanneer een cursist of deelnemer van een event/beroepsvereniging zich akkoord heeft verklaard via  

een elektronisch inschrijfformulier, via e-mail zal deze bindend worden. 

1.5 Voorlopige inschrijving gebeurt indien een cursus of event vol is. De cursist of deelnemer aan een 

event kan op diens verzoek worden ingeschreven voor een cursus of event waarbinnen nog wel plaats 

is. De inschrijving voor de vervangende cursus of event gebeurt onder dezelfde voorwaarden als de 

oorspronkelijke cursus/event conform lid 1.2 

1.6 De Studieovereenkomst beroep zich op artikel 2 eindigt automatisch na het verlopen van de 

Studieduur zoals is vastgelegd bij uw inschrijving; de wederzijdse rechten en plichten houden op te 



 
 

 
 

bestaan op het moment dat de Studieovereenkomst eindigt. De beoordelingstermijn van toetsing 

dient binnen de studieduur te vallen.  

1.7 De opleiding duurt maximaal 1 jaar, dit betekent dat huiswerkopdracht, examen en stagebruiloft 

binnen 1 jaar afgerond moeten worden. Als de opleiding niet binnen een periode van 12 maanden kan 

worden afgerond, dan brengt dit kosten met zich mee dat er een extra bedrag van EUR 225,00 betaald 

moet worden conform lid 2.13 

 

Artikel 2 – Studiereglementen  

2.1 Cursus/studie in volwassenonderwijs.  

- Opleiding, seminar, workshop of cursus is geschikt wanneer u minimaal een Mbo-niveau 4 heeft.  

- Duur van de opleiding is 1 jaar. 

- Nea weddingplannerschool is erkend bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. 

- Masterclass is geschikt wanneer u minimaal een Hbo-niveau heeft. 

2.2 Aanmelding 

U kunt zich op ieder gewenst moment aanmelden door het aanmeldingsformulier schriftelijk of 

elektronisch ondertekend te zenden aan Nea weddingplannerschool, Boslandweg 28, 3911 VE 

Rhenen. 

2.3 Toelatingsprocedure  

Als een cursist aan een opleiding of workshop wil deelnemen: 

- Motivatiebrief mailen naar: info@weddingplannerschool.nl 

- Deelname aan de opleiding na een intakegesprek. 

- Na een intakegesprek hoort u direct of u aan de opleiding kunt deelnemen. 

2.4 Inschrijving 

Na ontvangst van een ingevuld inschrijfformulier is er sprake van een overeenkomst. 

De cursist ontvangt schriftelijke bevestiging van de overeenkomst. 

De definitieve inschrijving is van kracht: 

- Wanneer cursist zich akkoord heeft verklaard via een schriftelijk of elektronisch inschrijfformulier, zal 

de overeenkomst bindend worden en verklaart deze zich akkoord te gaan met de algemene 

voorwaarden conform lid 2.20 

2.5 Bevestiging 

Na ontvangst van het schriftelijke of elektronische inschrijfformulier bij Nea 

weddingplannerschool is de cursist het cursusgeld aan Nea weddingplannerschool verschuldigd. 

Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar door Nea weddingplannerschool. 

Termijnbetaling is mogelijk conform lid 2.9 en artikel 7  van de algemene voorwaarden. 

Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld. 

Wanneer het opleidingsgeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, is Nea 

weddingplannerschool gerechtigd boven het verschuldigde cursusgeld, ook wettelijke rente, 

(buitengerechtelijke) incassokosten en administratiekosten aan de cursist in rekening te brengen. 

2.6 Bedenktijd 

Bedenktijd bij een studie: De bedenktijd bedraagt 14 dagen vanaf het moment dat Nea 

weddingplannerschool de inschrijving aan de cursist heeft bevestigd (herroepingsrecht ). U kunt 

gebruik maken van het herroepingsrecht door binnen deze periode per brief of e-mail een verklaring 

te sturen dat u de overeenkomst wilt ontbinden. Indien dit niet binnen de gestelde datum wordt 



 
 

 
 

gedaan, zal de cursist het volledige lesgeld dienen te betalen. Indien de cursist dit weigert beroept Nea 

weddingplannerschool zich op artikel 9, 6 en lid 2.9 

2.7 Studiebelasting 

Voorbereiding en studiebelastinguren 

Seminars: 4 halve dagen les, à 12 uur 

Huiswerkopdracht: 2 à 3 uur per week 

Stagebruiloft: 2 à 3 uur per week 

Voorbereiding examen: 2 uur per week 

Totale studiebelasting 4 à 5 uur per week 

2.8 Lesmateriaal 

Na betaling van het lesgeld ontvangt u het studiemateriaal tijdens de eerste les. 

Het studiemateriaal is niet overdraagbaar. De auteurs- en eigendomsrechten berusten bij Nea 

weddingplannerschool. 

2.9 Betaling 

Na ontvangst van het schriftelijke of elektronische inschrijfformulier bij Nea 

weddingplannerschool is de cursist het cursusgeld aan Nea weddingplannerschool verschuldigd.  

Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar door Nea weddingplannerschool.  

Indien sprake is van termijnbetaling zoals vermeld (zie algemene voorwaarden onderaan de website). 

Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld. 

Wanneer het opleidingsgeld, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, is Nea 

weddingplannerschool gerechtigd boven het verschuldigde cursusgeld ook wettelijke rente, 

(buitenrechtelijke) incassokosten en administratiekosten aan de cursist in rekening te brengen. 

2.10 Tussentijds stoppen met studie 

U mag uw studie tijdelijk onderbreken, dit kan in overleg met uw mentor. Er moet hiertoe wel een 

officieel formulier van NEA weddingplannerschool ingevuld worden.  

Tijdelijk onderbreken brengt geen uitstel van betaling met zich mee. Ook verandert het totaal 

verschuldigde lesgeld niet. 

2.11 Voortijdig beëindigen 

Indien u uw studie wilt beëindigen is dit mogelijk door middel van een aangetekend schrijven aan: 

Nea weddingplannerschool 

Boslandweg 28 

3911 VE Rhenen. 

Omdat u een overeenkomst hebt ondertekend zal er geen geld gerestitueerd worden. Het 

retourneren van studiemateriaal zal niet leiden tot (gedeeltelijke) restitutie van het cursusgeld . 

2.12 Stoppen met de studie  

U kunt te allen tijde stoppen met uw studie. Het brengt echter geen uitstel van betaling met zich mee. 

Ook verandert het totaal verschuldigde lesgeld niet. 

2.13 Verlenging van de diplomatermijn 

Lukt het u niet om binnen 1 jaar een diploma te halen als direct gevolg van uw functiebeperking 

(‘bijzondere omstandigheden van structurele aard’),  

dan kunt u bij Nea een verzoek indienen voor verlenging van de studietermijn met 6 maanden. 

Een eventuele verlenging van uw Studieduur dient u zelf, tot uiterlijk 14 dagen voor de 



 
 

 
 

einddatum van uw Studieovereenkomst, aan te vragen via e-mail info@weddingplannerschool.nl 

Vraag bij Nea een aanvraagformulier hiervoor aan via e-mail. Verlenging zal altijd extra kosten met 

zich meebrengen, per 6 maanden EUR 225,00 + examen kosten EUR 195,00.  Als u de verlenging niet 

op tijd indient dan betekent dit dat de opleiding na de verstreken termijn stopt. Als u dan weer de 

opleiding wilt hervatten dan kan dit alleen als u het aanvraagformulier voor studie en examens 

indient. Ook dient het cursusgeld opnieuw volledig te worden voldaan.  

2.14 Examen, certificaat en diploma. 

De cursist dient de gehele cursus te hebben doorlopen inclusief het maken van 

huiswerkopdrachten. Ook dient de cursist een theorie-examen en  stagebruiloft te voltooien om een 

voldoende cijfer te kunnen behalen. 

Als de cursist de drie onderdelen met een voldoende heeft afgerond, dus een cijfer 6 of hoger, 

ontvangt deze een diploma.  

2.15 Examengarantie en herexamen 

Nea weddingplannerschool zal u begeleiden naar en voorbereiden op uw examen, zodat u uw 

diploma kunt halen. 

Mocht een herkansing nodig zijn, dan kunt u een herexamen doen. Hiervoor zullen wel additionele 

kosten in rekening worden gebracht. 

2.16 Klachtenafhandeling 

Mocht u een klacht hebben, dit kunt u dit schriftelijk aan ons melden, zie onderstaande adressen. 

Boslandweg 28 

3911 VE Rhenen 

Telefoon: 0317-358407 

Mail info@weddingplannerschool.nl 

Nea zal zich inspannen om u te helpen. 

 2.17 Aansprakelijkheid 

Nea weddingplannerschool is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het lesmateriaal. 

Tevens is Nea weddingplannerschool nimmer en nooit aansprakelijk voor het toepassen van de 

lesstof door cursist of derden. 

2.18 Het honorarium 

Het honorarium van Nea weddingplanner is exclusief onkosten van Nea weddingplannerschool en 

exclusief declaraties van door Nea weddingplannerschool ingeschakelde derden. 

 2.19 Wet bescherming persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden intern verwerkt, in overeenstemming met de wet, zorgvuldig en op 

behoorlijke wijze. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. 

2.20 Algemene voorwaarden op onze website  

Wanneer cursist zich akkoord heeft verklaard via een schriftelijk of elektronisch inschrijfformulier, zal 

de overeenkomst bindend worden. Dit geldt ook voor de algemene voorwaarden in te zien op onze 

website. 

 

Artikel 3 - Beroepsvereniging en evenementen 

3.1 U kunt op 2 verschillende manieren tickets bestellen:  

- Via Nea weddingplanner school: bevestiging, factuur en toegangsbewijs. 

- Via Nea weddingplanner school ontvang je een bevestiging van inschrijving.  



 
 

 
 

1 week voor een evenement zenden wij je toegangsbewijs per e-mail naar je toe.  

- Neem je toegangsbewijs mee naar één van onze evenementen.  

- Voor gekochte tickets kan geen restitutie worden verleend conform artikel 7. 

3.2 Via extern bedrijf: bevestiging, factuur en toegangsbewijs. Bijvoorbeeld via Eventbrite. Je ontvangt 

direct na inschrijving een bevestiging en factuur (pdf) per e-mail via de ticketshop. Een week voor een 

evenement verzendt Nea weddingplannerschool  het toegangsbewijs per e-mail naar u toe.  

Neem altijd uw toegangsbewijs mee naar één van onze evenementen.  

3.3 Wanneer u tickets koopt via een externe partij (bijvoorbeeld: Eventbrite), houd er  

dan rekening mee dat zij ook andere voorwaarden hebben. Nea weddingplannerschool is niet 

verantwoordelijk voor deze voorwaarden en ook niet voor eventuele (technische) problemen wanneer 

u tickets van Nea weddingplannerschool koopt via een extern bedrijf.  

3.4.Tickets mogen niet gevouwen of anderszins beschadigd worden. Afnemer draagt  

hiervoor het eigen risico. Bij beschadiging kan toegang worden geweigerd en afnemer maakt  

in geen geval aanspraak op restitutie of vervanging. 

3.5. Afnemers van tickets dienen deze, ook na het betreden van het evenement op eerste  

verzoek van de organisator te tonen. Bij twijfel heeft Nea weddingplanner school tevens het recht 

naar een persoonlijke identificatie te vragen. Bij onjuiste tickets mag de organisator de afnemer de 

toegang tot het evenement weigeren.  

3.6. Het is verboden om tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder daar  

schriftelijke toestemming voor te hebben gekregen van de organisator van het evenement,  

van Nea weddingplanner school.  

3.7. Elke ticket beschikt over een unieke code en is daarom slecht één keer bruikbaar.  

Kopiëren van een ticket is dus nutteloos. Van misbruik zal aangifte worden gedaan. 

3.8. Met het aanschaffen van NWIA-lidmaatschap via e-ticket, gaan NWIA-leden (als deelnemer) ook 

akkoord met de algemene voorwaarden. 

3.9. Ieder aangesloten lid mag een introducé meenemen naar een bijeenkomst/evenement. Voor de 

introducé is alleen toegang mogelijk met toegangskaarten. Bestellen van tickets kan iedere introducé 

zelf doen via de website van NEA weddingplannerschool. De kosten kunnen variëren per evenement 

of bijeenkomst. 

3.10. Het is niet toegestaan om als niet-lid, op het lidmaatschap van een lid, de bijeenkomst of 

evenement te betreden. Gebeurt dit wel dan wordt er geen toegang verleend en zullen de 

lidmaatschap/tickets ingenomen worden en een gesprek aangegaan worden met het betreffende lid. 

3.11 Tijdens een evenement zijn deelnemers verplicht zich te houden aan voorschriften en/of 

aanwijzingen van de organisatie en haar medewerkers.  

3.12 De organisatie kan personen die wangedrag vertonen c.q. het overtreden van deze voorwaarden 

de toegang weigeren of verwijderen van de locatie van het evenement. 

3.13 Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel op eigen  

risico van de deelnemer. 

3.14 Wanneer er twijfel is voorafgaand of tijdens het evenement aan eventuele veiligheid  

van deelnemers kunnen bezoekers voorafgaand en tijdens het evenement worden  

gefouilleerd. Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang worden geweigerd of  

verwijderd worden tijdens een evenement.  

3.15 Roken is wettelijk niet toegestaan in gebouwen en tenten. Dit mag alleen in de open  



 
 

 
 

lucht of in de daarvoor op locatie aanwezige rookruimte(s). Bezoekers die zich hier niet aan  

houden zullen door onze medewerkers worden aangesproken en riskeren verwijderd te  

worden van de locatie van het evenement.  

3.16 Tijdens het evenement kan er vanuit veiligheidsoverwegingen camerabewaking  

aanwezig zijn. Indien nodig (in geval van calamiteiten of ongeregeldheden) zullen de beelden  

beschikbaar worden gesteld aan de politie en/of justitie. 

3.17 Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik,  

vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen of stoffen, dan wel  

etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren op evenementen van Nea weddingplanner 

school is niet toegestaan. 

3.18 Bedreiging, mishandeling, diefstal, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander  

hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag en/of pogingen daartoe worden door Nea weddingplanner- 

school niet getolereerd. Indien de bezoeker tijdens zijn/haar bezoek aan het evenement schade 

veroorzaakt, van welke aard ook, zal Nea weddingplannerschool deze schade op de betreffende 

bezoeker doen verhalen. Bovendien zal Nea weddingplannerschool aangifte kunnen doen van 

dergelijke gedragingen. 

3.19 Het verlies van bezittingen tijdens een evenement. Het personeel van Nea weddingplanner 

school en directie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van uw eigendommen’.  

3.20 Het lidmaatschap bij de NWIA duurt 1 jaar. Het boekjaar loopt van 1-1 tot en met 31-12,   

zonder schriftelijke opzegging zal de overeenkomst stilzwijgend worden verlengd voor het komende 

nieuwe jaar, zie artikel 8  

3.21 Wederpartij die member wordt zal voor het lidmaatschap van het NWIA jaarlijks contributie 

betalen. Het lidmaatschap kan per 1 januari van elk jaar verhoogd worden met minimaal de  

Consumentenprijsindex (CPI); alle huishoudens (2000 =100) en indien NWIA dit tussentijds 

noodzakelijk acht. U wordt te allen tijde door NWIA tijdig hierover geïnformeerd.  

 

Artikel 4 - Copyright en Portretrecht. 

4.1 Op alle door Nea weddingplannerschool geplaatste teksten en foto’s geldt copyright van Nea 
weddingplannerschool. Het is daarom niet toegestaan foto’s of teksten van de webpagina’s van Nea 
weddingplannerschool te gebruiken of te kopiëren. Dit geldt zowel voor de website als de overige 
mediakanalen zoals vb. en publicaties in magazines en kranten.  
4.2 Bij deelname aan een door Nea weddingplannerschool georganiseerd event wordt foto- en 
videomateriaal gemaakt. Indien de deelnemer/bezoeker niet gefotografeerd of gefilmd wil  
worden dient dit vooraf uitdrukkelijk aangegeven te worden.  
4.3 Aan de door Nea weddingplannerschool gebruikte foto’s en video’s kunnen geen rechten worden 
ontleend. 
 

Artikel 5 - Prijzen 

5.1 De opgegeven prijzen voor de cursussen of evenement en beroepsvereniging zijn prijzen in euro's 

en vrijgesteld van BTW. Het lesgeld van een cursist is inclusief boeken en examengeld tenzij anders is 

aangegeven. 

5.2 De prijzen zoals Nea weddingplannerschool in haar brochures, op de website of anderszins 

kenbaar heeft gemaakt, kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Als binnen drie maanden na het 

sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het 



 
 

 
 

lesmateriaal, een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen 

prijs. 

5.Artikel 2 en artikel 3 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien. 

 

Artikel 6 - Honorarium 

6.1 Het honorarium van Nea weddingplanner is exclusief onkosten van Nea 

weddingplannerschool en exclusief declaraties van door Nea weddingplannerschool 

ingeschakelde derden. 

  

Artikel 7 - Betaling 

7.1 Na ontvangst van het schriftelijke of elektronische inschrijfformulier bij Nea 

weddingplannerschool is de cursist het cursusgeld of evenement of beroepsvereniging aan Nea 

weddingplannerschool verschuldigd. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar 

door Nea weddingplannerschool. Indien sprake is van termijnbetaling zoals vermeld in artikel 5 en 

artikel 2, zijn bedragen later opeisbaar.  

7.2 Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur of via de website is 

vermeld.  

7.3 Wanneer het opleidingsgeld of event niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, is Nea 

weddingplannerschool gerechtigd boven het verschuldigde cursusgeld of eventgeld, ook wettelijke 

rente, (buitenrechtelijke) incassokosten en administratiekosten aan de cursist in rekening te brengen. 

7.4 Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in lid 9 bepaalde, zal Nea 

het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten. 

7.5 De cursist die het cursusgeld via een automatisch incasso in maandelijkse termijnen van 

zijn/haar bankrekening laat afschrijven dient zijn/haar bank daar tijdig opdracht toe te geven of de 

maandelijkse betaling tijdig zelf in te plannen.  

Het eventueel storneren van de betaling bevrijdt de cursist niet van zijn betalingsverplichting. 

Indien volgens de betalingsregeling maandelijks wordt betaald maar de eerste maandbetaling niet 

binnen de termijn geschiedt die op de factuur wordt vermeld, zal de cursist het totaalbedrag in een 

keer moeten betalen. Indien de cursist dit weigert beroept Nea weddingplannerschool op artikel 5. 

 

Artikel 8 - Annulering/overmacht 

8.1 Indien er sprake is van een overeenkomst betreffende een cursus of evenement met een 

vastgelegde startdatum, geldt dat in sommige gevallen de volgende annuleringsregeling eventueel nog 

getroffen worden: 

Overmacht: indien een cursist niet in staat is de cursus te volgen, kan de cursist Nea 

weddingplannerschool schriftelijk verzoeken deel te nemen aan een op een later tijdstip aan te 

vangen cursus onder de voorwaarde dat: 

- overmacht kan worden aangetoond met bewijzen c.q. verklaringen 

- het cursusgeld/event binnen de gestelde termijn is voldaan; 

- de vervangende cursus, waaraan de cursist wil deelnemen, ruimte biedt; 

- de cursus doorgang vindt; 

- maximaal één jaar na datum. 



 
 

 
 

8.2 Als er bij een event spraken is van overmacht zoals coronamaatregelen het event verschoven 

worden. Indien u dit niet wilt, krijgt u het geld helaas niet terug. Inzake gekochte tickets kan er geen 

restitutie worden verleend. 

8.3 Cursisten : Als de cursist van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken dient deze dit vóór 

aanvang van de lessen schriftelijk of per e-mail aan Nea weddingplannerschool door te geven. Er 

wordt een uitstel gevraagd, waarna binnen een bepaalde termijn besproken wordt om op een ander 

moment de opleiding te vervolgen conform 2.10. Dit uitstel staat uitdrukkelijk los van de geldende 

betalingsverplichting. 

8.4 Lidmaatschap opzeggen; bij de beroepsvereniging NWIA kan alleen binnen de gestelde 2 maanden 

worden opgezegd. DE opzegging dient schriftelijk of via e-mail te worden gedaan. 

Indien niet tijdig wordt opgezegd, dan wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.  

8.5 Evenementen : Inzake gekochte tickets kan er geen restitutie worden verleend artikel  

 

Artikel 9 – Geschillen 

9.1. Artikel 1,6,7 

9.2 Mochten er onverhoopt geschillen ontstaan tussen Nea weddingplannerschool en 

Cursisten, deelnemers , dan worden deze voorgelegd aan een bevoegde rechter in de plaats van 

vestiging van Nea weddingplannerschool artikel 6. 

9.3 Cursisten, deelnemers heeft het recht om binnen een maand nadat Nea weddingplannerschool 

zich tegen hem op lid 1.1 heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet 

bevoegde rechter te kiezen artikel 6. 

 

Artikel 10 – Privacy 

10.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het 

kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als 

vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de 

informatie. 

10.2. Op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak is Nea 

weddingplannerschool gehouden om vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de 

bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken. Indien Nea weddingplannerschool zich ter 

zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan 

verschoningsrecht, dan is Nea weddingplannerschool niet gehouden tot schadevergoeding of 

schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op 

grond van beweerde dientengevolge geleden en te lijden schade. 

10.3. Door cursisten verstrekte informatie wordt door Nea weddingplannerschool, haar personeel 

en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Nea weddingplannerschool zal deze 

informatie alleen gebruiken om de cursist te informeren over haar opleidingen of daaraan 

gerelateerde informatie. 

Nea weddingplannerschool houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

10.4 Nea weddingplannerschool onderschrijft de wet- en regelgeving op het gebied van de 

bescherming van persoonsgegevens. De werkwijze van Nea weddingplannerschool voldoet aan 

de eisen die de wet Bescherming Persoonsgegevens aan Nederlandse organisaties stelt. 

Dit privacy beleid is van toepassing op alle verwerking van persoonsgegevens door Nea 



 
 

 
 

weddingplannerschool via websites en overige kanalen. Het beleid geldt niet voor websites of 

activiteiten van andere organisaties waar Nea weddingplannerschool naar verwijst.  

Deze organisaties kunnen mogelijk een ander privacy beleid voeren. De cursist dient dan zelf kennis te 

nemen van het daarvoor geldende privacy beleid. 

De meest actuele versie van het privacy beleid is te allen tijde beschikbaar op Nea 

weddingplanner school privacy. 

Een papieren versie van het privacy beleid van Nea weddingplanner school is op te vragen bij de 

directie van Nea weddingplannerschool bereikbaar via tel: 0317-358407. 

Inhoudsopgave Privacy beleid: 

1. Gegevensverwerking 

2. Gegevensverzameling via internet 

3. Gegevensverzameling buiten internet 

4. E-mail 

5. Abonneren en afmelden voor e-mail nieuwsbrieven 

6. Dataretentie 

7. Cookies 

8. Gegevensverwerking. 

 

Nea verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar administratie en om belanghebbenden en 

belangstellenden te informeren. Nea weddingplannerschool verstrekt persoonsgegevens niet aan 

derden zonder jouw toestemming. 

Nea draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar 

systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stelt Nea zeker dat 

persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar uit hoofde van hun functie 

toe bevoegd zijn, en dat de persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden 

waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. 

2. Gegevensverzameling via internet. 

Nea weddingplanner school verzamelt via haar website persoonsgegevens. Dit gebeurt wanneer 

u zich aanmeldt voor onze weddingplanner school, wanneer u zich aanmeldt voor een e-mail 

nieuwsbrief, of wanneer u zich registreert als gebruiker op de website van Nea 

weddingplannerschool. 

3.Gegevensverzameling buiten internet. 

Nea weddingplannerschool verzamelt ook persoonsgegevens wanneer u zich aanmeldt voor onze 

Nea weddingplannerschool. Er worden ook gegevens verzameld via aanmeldformulier, 

telefoongesprek of op andere manieren. 

4. E-mail. 

Indien u bij de inschrijving of op andere wijze uw e-mailadres aan Nea weddingplannerschool heeft 

verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd over de activiteiten van Nea weddingplannerschool. U  

kunt zich te allen tijde afmelden via het e-mailadres: info@weddingplannerschool.nl, of door contact 

op te nemen met de directie van Nea Weddingplanner school via 0317-358407. 

5. Abonneren en afmelden voor e-mail nieuwsbrieven. 

U kunt zich op diverse locaties op de website www.weddingplannerschool.nl abonneren op e-mail 

nieuwsbrieven. Hiervoor is het achterlaten van een e-mailadres verplicht. Wilt u minder of geen 



 
 

 
 

e-mails ontvangen? U kunt zich te allen tijde voor het betreffende e-mailabonnement afmelden via 

e-mailadres, info@weddingplannerschool.nl of door contact op te nemen met de directie van Nea 

weddingplanner school via 0317-358407 

6. Dataretentie. 

Nea weddingplannerschool zal persoonlijke gegevens bewaren die we verwerken namens onze 

studenten en om belanghebbenden en belangstellenden te informeren zo lang als nodig is om 

diensten te verlenen aan onze klant. Nea weddingplannerschool zal deze persoonlijke informatie 

bewaren en gebruiken als dat nodig is om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, om 

geschillen op te lossen en om overeenkomsten af te dwingen. 

7. Cookies 

Een cookie is een klein gegevenselement dat van onze website naar uw browser kan worden 

gestuurd en vervolgens kan worden opgeslagen op uw harde schijf. Wij maken op onze website 

soms gebruik van cookies om bezoekers in staat te stellen bepaalde opties aan te passen, maar 

gebruiken geen cookies om uw surfgedrag te volgen. Op onze servers wordt een unieke, 

anonieme en gecodeerde hoeveelheid informatie opgeslagen waarmee individuele voorkeuren 

kunnen worden vastgesteld, zoals taalvoorkeur. Deze informatie bevat echter geen privégegevens 

die op de pc van de bezoeker zijn opgeslagen. 

De gegevens in onze logfiles zijn niet persoonsgebonden en worden door ons op generlei wijze 

gekoppeld aan de bezoekers van onze website. De server verzamelt naast gegevens over datum 

en tijd van uw bezoek aan de site van Nea weddingplanner school ook het internetadres van de 

server die u doorverbond met onze website. Wij gebruiken deze gegevens ter verbetering van de 

website en voor het evalueren van verkeersstatistieken, zoals de tijdstippen op een dag en de 

dagen in een week waarop er pieken zijn, en tevens om na te gaan welke onderdelen van de 

website relatief vaak worden bezocht.  

Privacybeleid Nea weddingplannerschool lid 10.  

Nea weddingplannerschool houdt zich het recht voor het privacy beleid te wijzigen. Lees daarom 

regelmatig dit privacy beleid. 

Extra informatie. 

https://www.overheid.nl/overheidsinformatie/ 

 

Artikel 11 – Disclaimer 

11.1 De inhoud van de website van Nea weddingplannerschool is met grootste zorg 

samengesteld. Hoewel Nea weddingplannerschool tracht de juiste, volledige en actuele informatie 

uit betrouwbaar bronnen aan te bieden, verstrekt Nea weddingplannerschool expliciet noch 

impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of 

actueel is. Beslissingen op basis van de informatie zijn voor jouw eigen rekening en risico. 

11.2 Informatie van derden, producten en diensten. 

Wanneer Nea weddingplannerschool internetlinks naar websites van derden weergeeft, betekent 

dit niet dat op of via deze website aangeboden product of diensten door Nea weddingplannerschool 

worden aanbevolen. Nea weddingplannerschool aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele 

verantwoordelijkheid voor de verwijzingen naar andere websites. Het gebruik van dergelijke links is 

https://www.overheid.nl/overheidsinformatie/


 
 

 
 

voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Nea weddingplannerschool niet nader 

beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. 

11.3 Uitsluiting van aansprakelijkheid 

Nea weddingplannerschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, 

indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of Nea 

weddingplannerschool op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze 

voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot 

1. Defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband 

met toegang tot of het gebruik van deze internetsite. 

2. De informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden. 

3. Het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Nea 

weddingplannerschool of aan u wordt gezonden. 

4. De werking of het beschikbaar zijn van deze internetsite. 

5. Aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. 

11.4 Wijzigingen Nea weddingplannerschool behoudt zich het recht voor de op of via de website 

aangeboden informatie, met inbegrip de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder 

hiervan aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze 

website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. 

11.5 Merkgebruik 

Het gebruik van Nea weddingplannerschool merken in woord of beeld is uitgesloten voor derden. 

 

 

Artikel 12 – TOEPASSELIJK RECHT 

12.1 Op elke overeenkomst tussen Nea weddingplannerschool en opdrachtgever is Nederlands recht 

van toepassing.  

 

 


