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Help mensen hun impact te vergroten  
door een betere zelf-presentatie 

 
Word adviseur op het gebied van  

Imago - Stijl - Kleur  
 
Je ziet het om je heen gebeuren: mensen krijgen niet wat ze verdienen, wat ze willen, waar ze op uit 
zijn. En jij ziet, dat de manier waarop ze zich presenteren hun kansen verkleinen. Je ziet het voor je 
hoe het anders kan. Je handen jeuken om hen een make-over te geven. Maar tegelijkertijd besef je 
dat je weliswaar het gevoel hebt dat je hen kunt helpen, maar ook dat je de theoretische 
onderbouwing mist.  
 

Het Curriculum Image Consultant geeft je de basis waarmee je mensen ècht kunt helpen. 

Curriculum  
Image Consultant 
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Curriculum Image Consultant: Vakspecialist in 9 maanden 

Advies geven en daarbij alleen op je gevoel afgaan is niet professioneel. Maar welke opleiding moet je volgen 
om jouw droom waar te maken?  
 

Wil jij andere mensen helpen met het ontwikkelen van hun persoonlijke stijl?  
Of professionals begeleiden om door hun uitstraling meer succes te hebben?  
Je adviseert anderen graag over hun uitstraling. Vriendinnen en collega's doen een beroep op je. Misschien 
heb je een achtergrond in de mode of als coupeuse of kleermaker, en ben je graag creatief bezig.  
 

Maar  
 Je mist de onderbouwing van je advies en je loopt tegen de grenzen van je kennis op.  
 Je vraagt je af of kleding nou echt zo belangrijk is, om daar je beroep van te maken 
 Iets houdt je tegen om de stap te zetten om dit werk professioneel op te pakken.  

 
Wat werkt is een goede opleiding volgen die je een grondige basis en een stevige onderbouwing geeft.  
Daarin leer je veelzijdig en diepgaand verschil te maken voor mensen. Niet alleen voor een leuke fotoshoot, 
maar juist voor het echte leven, waar het ertoe doet.  

Is dit jouw toekomst?  

Je hebt je eigen bureau, alleen of samen met iemand anders. Je adviseert vrouwen (en misschien ook 
mannen) over de manier waarop ze zich presenteren. Je helpt hen zich op een representatieve manier te 
presenteren, en begeleidt hen op weg naar persoonlijk of zakelijk succes. Je klanten krijgen meer 
complimenten als ooit tevoren en er gaan deuren voor hen open die tot dat moment gesloten bleven.  
Denk aan carrière stappen, maar ook aan het aantrekken van een levenspartner.  
 
En intussen doe jij het werk dat je zo graag doet, terwijl je je eigen tijd kunt indelen. In het begin misschien 
naast een baan of in combinatie met je gezin.  

Het Curriculum Image Consultant  

Een programma van ca 9 maanden, waarna je direct professioneel aan de slag kunt.  
 

 Je leert werken met moderne systemen en high end producten, waaronder het Essential 
kleursysteem van Carla Mathis.  

 Je krijgt de theoretische onderbouwing om via kennis en intuïtie je af te stemmen op je klant, zonder 
je zorgen te maken of je het wel goed doet.  

 Al tijdens je opleiding kun je je eerste klanten binnenhalen, en beginnen je investering terug te 
verdienen.  

 
Je bent vrij om je manier van werken zelf verder vorm te geven. Geen jaarlijkse tarieven, geen verplichtingen, 
wel ondersteuning en support.   
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Curriculum Image Consultant...  niet zo maar een cursus 

In dit programma leer je op intuïtief niveau aan te sluiten op je klant. Je leert werken beproefde styling 
technieken, in combinatie met creatieve technieken. Jouw advies voelt voor je klant als een ontdekkingsreis 
naar diepe waardering en zelfacceptatie, en het verleggen van grenzen. Je helpt mensen oplossingen te 
zoeken voor vraagstukken waar ze vaak al langere tijd mee worstelen. Doordat je inzicht hebt in processen 
van beïnvloeding, kun je mensen ook bijstaan in sommige carrière vraagstukken.  
 
Het programma bestaat uit: 
 

o module 1: Op-Maat Kleurtraining met  
 kleursysteem in 10 kleurgroepen - fijn voor het werken met groepen 
 het Essential kleursysteem van Carla Mathis - fijn voor individueel werk 

o module 2: Vaktraining Stijl 
o module 3: Vaktraining Image  

 
In totaal 16 dagen training, verspreid over een periode van ca 9 maanden. Elke training wordt apart 
afgesloten: als zowel het huiswerk als de praktijktoets goed worden beoordeeld ontvang je een certificaat.  
 
Het programma start minimaal twee keer per jaar. Het aantal deelnemers is beperkt tot 4. Reserveer je plaats 
door in te schrijven op dit programma via: http://www.imagecompanion.nl/aanmelden-opleiding/ 
Je hoort snel of je bent geplaatst.  

Onderdelen van het Curriculum Image Consultant 

o Online videotraining Kleur 
 Zodra we je aanmelding en aanbetaling hebben ontvangen, activeren we onze online 
 training over hoe je kleur vanuit diverse invalshoeken kunt gebruiken in je garderobe.  
 Zo begint je opleiding meteen.  

o Cursusdagen:  

 Je krijgt de stof systematisch uitgelegd. 
 Onder begeleiding voer je praktische oefeningen uit 
 Je huiswerk wordt uitvoerig besproken 

 
o Huiswerkopdrachten: 

 Schilder-opdrachten 
 Maken van moodboards 
 Verwerken van de theorie 

 
o Oefensessies met modellen: 

 De oefensessies voer je grotendeels uit in eigen tijd op basis van hetgeen tijdens de 
cursusdagen wordt behandeld. Je ervaringen worden tijdens de volgende cursusdagen 
besproken.  
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Op-maat Kleurtraining (module 1):  

1. Kleurtheorie, psychologie van kleur 

2. De diverse soorten kleurresonanties  

3. Praktijkoefeningen – zien en herkennen van: 

 Kleurresonanties  
 Kleurintensiteit 
 Kleurwaarde en niveaus van contrast 

 
4. Praktijkoefening – herkennen van kleur in een  gezicht (foto’s)  

 Huidtinten 
 Haarkleur 
 Oogkleuren, o.a. oogwit  
 Kleurcombinaties van huid-, haar- en oogkleuren.  
 Combinaties van warm en koel  
 Kleurwaarde en contrastniveau  
 Kleurharmonie 

 
5. Kleuranalyse met seizoenen en tussenseizoenen. 

6. Praktijkoefeningen met de Level I Master Color Set  
     van The Style Core, het bedrijf van Carla Mathis.  

 Kiezen van het beste palet bij de kleuring van de persoon 
 

 Beoordelen van de individuele kleuren en verfijning van  
het palet op basis van de tinten van huid, haar en ogen,  
de identiteit en persoonlijke energie van de persoon.  
 

 Advies geven over hoe een klant de kleuren in het palet kan 
gebruiken bij het winkelen en het samenstellen van de  
garderobe. Advies voor vrouwen èn mannen. 

 
7. Make-up  
 

 Make-up kleuren kiezen bij de kleuring van de persoon 
 

 Technieken om aan je klant te leren hoe ze een eenvoudige  
dagmake-up kan aanbrengen  
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Vaktraining Stijl (module 2):  

Je leert kijken, luisteren en waarnemen wat je klant nodig heeft. En natuurlijk leer je hoe je met kleding de 
gewenste effecten kunt bereiken, of je nu werkt met vrouwen of met mannen. 
 
Na het doorlopen van deze vaktraining:  

o heb je kennis over diverse lichaamseigenschappen en hoe je daarop met kleur, lijn, stof, model en 
accessoires kunt inspelen, zodat er een evenwichtig totaalbeeld ontstaat.  

o Weet je hoe je de persoonlijke stijlexpressie van mensen kunt onderscheiden en deze met en voor 
je klant kunt uitwerken en vormgeven.  

o kun je adviezen geven hoe een klant een garderobe kan samenstellen, opbouwen, uitbreiden en 
op peil houden.  
 

1. Algemene stijlprincipes 
o Lichaamsbouw, lijnen, vormen, kleurvlakken, contrast  
o Illusion dressing: technieken om bepaalde effecten te bereiken 

 
2. Line en design 

o Lichaamsbouw, stofkeuze en modellen 
o Silhouetten, belijning  
o Proportie: o.a. keuze van lengtes  
o Formaat en Schaal van XS tot XXXL  

 
3. Gezichtsvormen, halslijnen, Accessoires  

o Gezichtsvormen  
o Halslijnen, kapsels, accessoires en dessins 
o Boorden en dassen, pakken en overhemden 
o Textuur, resonantie en balans 

 
4. Stijlpersoonlijkheid  

o 9 Stijlpersoonlijkheden  
o Bepalen van de stijlpersoonlijkheid: dominante en ondersteunende stijl  

 
5. Garderobemanagement 

o Een garderobe die past bij de lifestyle van de klant:  
o Van bestaande situatie naar gewenste situatie 

 
6. Consulten, workshops en langdurige begeleiding 

o Consulten geven  
o Workshops voor groepen 
o Stijlboeken samenstellen 
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Vaktraining Image (module 3):  

De Vaktraining Image is bedoeld voor mensen die naast kleur- en stijladviezen op professionele wijze adviezen 
willen geven die verder gaan dan "wat staat mij goed" en "wat past bij mij?". Behalve voor image 
professionals is deze training relevant voor loopbaanadviseurs en carrière coaches. 
 
Wil je jezelf Image Consultant noemen, dan is deze cursus onmisbaar. Je leert in deze Vaktraining onder 
andere de beginselen van zakelijke kledingstijlen voor mannen en vrouwen. Iemand is pas gepast gekleed, als 
de kleding ook is afgestemd op de situatie. 
 
Na het doorlopen van deze training:  

o Weet je precies op welke aspecten je moet letten om een gewenste indruk te maken. 
o Weet je je te kleden volgens de zakelijke dresscode die een gelegenheid vereist, en kun je anderen 

assisteren bij het kiezen van outfits binnen deze dresscode. 
o Kun je aspecten van non-verbale communicatie toevoegen aan je presentaties en workshops.  
o Ken je de effecten van visuele, auditieve en kinesthetische aspecten bij contacten met anderen.   
o Kun je bewust werken aan het bijsturen of aanpassen van je eigen image en die van anderen. 

 

 
 Image – Charisma – Uitstraling – Personal Branding 
 Communicatie verbaal vs. non-verbaal 
 Het Polariteitsmodel: zo binnen – zo buiten 
 Adviseren van klanten & casuïstiek 
 Zakelijke kleedstijlen: van formeel tot casual 
 



 

Brochure Curriculum Image Consultant | © Image Companion                           7 

 

Werkmaterialen Kleur 

Essential Master Color Set 

16 kleurenwaaiers, die elk bestaan uit 8-10 strips. Op de strips 
zitten 5 of 6  kleuren in textiel uitgevoerd.  

Het systeem is opgebouwd volgens veel voorkomende 
kleurprofielen. Wat uniek is aan dit systeem is dat elk palet kan 
worden aangepast aan de unieke karakteristieken van je klant.  

Deze Master Color Set heb je nodig om de training te kunnen 
volgen.  

 

 

 

Kleinmateriaal 

Een witte omslagcape 

Een rainbow kleurenwiel 

Een value scale 

Materiaal voor je kleurstudies 

Werkmaterialen Stijl 

Als deelnemer aan het Curriculum Image Consultant  
krijg je toegang tot ons online programma  
"Stijl voor Vrouwen",  en "Stijl voor mannen" waarmee  
je je eigen  stijlboeken-op-maat kunt uitprinten). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We activeren je toegang na de 4e of 5e dag van de stijltraining.  

Voor de vaktraining Image en de uitvoering ervan heb je geen aparte materialen nodig,  

  
Eén kleurenpalet is inbegrepen  
in de prijs van het startpakket. 
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Curriculum Image Consultant met  
OP-MAAT kleursysteem - Praktische informatie 

Training:      16 cursusdagen verdeeld over een periode van ca 9 maanden. 
Data:     zie www.imagecompanion.nl/cursusagenda/ 
Tijden:   10.00 – 17:00 u 
Locatie:     Doornenburg 58, 2402 KE Alphen aan den Rijn  
 
Prijs training   €   3.540,00 excl btw | aanbetaling bij aanmelding € 300,00 
Werkmaterialen Kleur € ..1.230,00 excl btw | wordt apart gefactureerd 
 
De werkmaterialen voor Kleur wordt besteld nadat we je volledige betaling hiervoor hebben ontvangen. 
Het restbedrag voor de training dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training op de rekening van 
Image Masters te zijn bijgeschreven.  

Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Door het insturen van het registratieformulier 
verplicht je je om het cursusgeld te voldoen.  
 

 Opleiding in één keer betalen: € 3.540,00 + 21% btw = € 4.283,40 
 

 Betaling in termijnen: € 300 aanbetaling plus 8 maandelijkse termijnen van € 510,00, waarbij de eerste 
termijn betaald dient te zijn voor aanvang van de eerste trainingsdag, en de volgende termijnen steeds 1 maand 
later.          (NB het totaalbedrag bij termijnbetalingen valt hoger uit) 

 
 De werkmaterialen dienen in één keer te worden voldaan, zoals hierboven is aangegeven.  

 

Het bedrag voor de opleiding omvat: 

o Toegang tot 16 trainingsdagen 
o Cursusmap  
o Boek Elegant | garderobemanagement voor vrouwen 
o Image Masters Certificaat en vignet voor je website 
o Koffie, thee, water, lunches 

 
Zelf meenemen:  

o pen en papier 
o beschermende kleding voor de schildersessies met acrylverf. 

 
Gratis Bonussen:  

o De online videotraining Kleur (geactiveerd na ontvangst van je inschrijving en aanbetaling) 
o Het online programma "Stijl voor vrouwen" met printklare handouts voor je stijladviezen aan 

vrouwen (geactiveerd na dag 4 of 5 van de vaktraining Stijl 
o Idem "Stijl voor Mannen", geactiveerd na de vaktraining Image.  
o Gratis deelname aan het startersprogramma. Dit bestaat uit 4 groepscoachingsessies in de 

vorm van een webinar als hulp bij het succesvol opzetten van je business. Start in overleg 
tijdens of na afloop van je opleiding.  
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Inschrijven / Aanbetaling  

1. Maak je keuze uit de aangeboden cursusdata (www.imagecompanion.nl/cursusagenda/) en meld je 
aan. Als een of meer data je niet schikken, neem dan even contact op, voor overleg.  

2. Meld je online aan via : http://www.imagecompanion.nl/aanmelden-opleiding/ 
Of meld je aan door het registratieformulier (zie volgende pagina) uit te printen en volledig ingevuld en 
ondertekend aan Image Masters toe te sturen of te mailen.  
 

3. Bestel ook het startpakket voor de Kleurtraining door dit aan te vinken op het (online) formulier. 
 

4. Maak meteen daarna de aanbetaling à € 300,00 over op de rekening van Image Masters:  

IBAN: (NL) 07 INGB 0001717958 / BIC:  INGBNL 2A 
 

5. Het volledige cursusgeld dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training betaald te zijn.  
Na registratie ontvang je een factuur met aanvullende informatie.  

 
Op deze training zijn de Image Masters trainingsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn in deze brochure 
opgenomen. Als je aanvullende vragen hebt, neem dan alsjeblieft contact op: 0172 - 416596 

De docent  

Het Curriculum Image Consultant met OP-MAAT kleursysteem  
wordt verzorgd door Riet de Vlieger, AICI CIP (certified image professional)   
 
Na een loopbaan als logopedist heeft Riet zich intens verdiept in styling, image, 
personal branding en communicatie.  
 
Haar proces met Carla Mathis startte in november 2001. Riet volgde intensieve 
trainingen Kleur en Stijl. Het vinden van haar eigen stijl betekende voor haar een 
helend proces. Een ervaring die ze wil doorgeven aan klanten en collega´s.  
Riet is de enige certified trainer van de Level I trainingen van Carla Mathis in 
Nederland. Zij is auteur van ELEGANT, garderobemanagement voor vrouwen.  
Ze ontwikkelde ook een methode voor het keuzevak Imagestyling op het MBO.  
 
Riet verzorgt lezingen, presentaties en workshops voor een divers publiek in het Nederlands en Engels. Ze hield 
presentaties over vakgerichte onderwerpen tijdens AICI Conferenties in Orlando (USA) en Parijs.  
 
Van 2005 / 2008 was ze lid van het oprichtingsbestuur van de Vereniging Image Professionals in Nederland. 
Van 2011/2015 was ze VP in het Intern. Hoofdbestuur van AICI (Association of Image Consultants Int).  
 
In 2015 ontving zij de AICI President's award voor haar bijdrage aan AICI. In 2016 ontving zij de Karin van 
Paassen VIP Award als erkenning voor haar bijdrage aan het vakgebied gedurende vele jaren.  
 
Op dit moment is Riet International President van AICI.   
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Image Companion 

Image Companion is het advies- en trainingsbureau van Riet de Vlieger, AICI CIP. Vanuit dit bureau 

worden ook opleidingen verzorgd in een aantal (hoofd)vakken uit het competentieprofiel voor de Image 
Consultant. De opleidingen dragen het Image Masters Label. Als trainer is Riet internationaal georiënteerd en 
actief lid van de AICI (Association of Image Consultants International). 
 
Behalve een professionele opleiding en aanvullende trainingen verzorgt Riet programma's voor 
hooggeschoolde technische vrouwen, particulier en in het bedrijfsleven. Deze programma's bieden support 
aan deze mensen om zich beter te profileren als professional.  
 
In de afgelopen jaren was Riet mede-organisator van trainingen met toptrainers uit het buitenland zoals Carla 
Mathis en Sarah Brummitt. Aan deze trainingen namen consultants, trainers, en collega’s uit andere Europese 
landen deel. Haar boeken en materialen worden gebruikt op het MBO voor het opleiden van onder meer 
kappers en schoonheidsspecialisten.  

 

Zelfstandig inkopen 

Voor het werken met je klanten kun je zelfstandig kleurenpaletten en eventueel make-up producten inkopen 
via ons of bij andere leveranciers. Er zijn geen jaarlijkse verplichtingen. Tijdens de opleiding maken we je 
wegwijs.  
 
 

Riet de Vlieger is als Certified Image Professional aangesloten bij:  
(van 2017-2019 is zij International President van AICI) 
 
Image Companion verzorgt ook de volgende opleidingen / trainingen: :  
 

 Curriculum Personal Stylist (kleur - stijl) 

 Mastertraining KLEUR - met op-maat kleursysteem - nascholing voor gevorderden.  

 Startersprogramma 

 Training op maat voor wie gericht wil bijscholen, maar niet wil gebruik maken van het 
reguliere aanbod. Informeer naar de mogelijkheden.  

 
Na elke goed afgeronde training ontvang je een certificaat en een Beeldmerk voor op je site. 
 
 
 Het Curriculum Personal Stylist draagt het Image Masters Label.  
 Het Image Masters Label is een kwaliteitskenmerk voor professionele trainingen en   
 opleidingen voor Image Consultants / stylisten. Image Masters was van 2006 - 2016 een   
 toonaangevend opleidingsbureau. Per 2017 werd Image Masters een opleidingsplatform en  
 kwaliteitslabel.  
 
Ook andere trainers kunnen het Image Masters Label aanvragen voor trainingen. Hiervoor wordt momenteel 
een procedure ontwikkeld. Het label staat voor gedegen vakkennis die een professioneel image consultant nodig 
heeft. Uitsluitend trainingen die voldoen aan het competentieprofiel van de Vereniging Image Professionals 
kunnen worden ingediend. Ook trainingen voor ondernemersvaardigheden vallen hieronder.  
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Registratie Formulier  

Ik meld mij aan voor het Curriculum Image Consultant met OP-MAAT kleursysteem 
 

 
Datum aanmelding 

 
 

 
 
Plaats van de opleiding 

 
Alphen aan den Rijn  

Datum eerste cursusdag  

Ik bestel ook het startpakket 
voor de module kleur 
 

G JA   G Nee, ik heb dit op een andere manier  
        in mijn bezit gekregen 
 

 
Gegevens deelnemer: 
 

 
evt. Bedrijfsnaam 

 
 

 
Btw nummer  

 
 

 
Naam  

 
 

 
Straat + Huisnummer 

 
 

 
Postcode + Woonplaats 

 
 

 
Telefoon 

 
 

 
Evt. Mobiel telefoonnummer 

 
 

 
Email:  

 
 

 
factuuradres indien anders: 

 
 

 

 

 

 
Handtekening: 

 
 
Voor aanmelding dit formulier a.u.b. terugzenden. 
 

Image Companion, Doornenburg 58 | 2402 KE Alphen aan den Rijn | info@imagecompanion.nl 
tel (0172) 530 590. 

 
Online aanmelden kan ook: http://www.imagecompanion.nl/opleidingen/aanmelden/ 
 
Maak gelijktijdig je aanbetaling à € 150,00 over  
IBAN nummer NL62 INGB 0006 1836 24 / BIC: INGBNL2A  
t.n.v. Image Companion te Alphen aan den Rijn 

. 
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Image Companion trainingsvoorwaarden  
Onderstaande trainingsvoorwaarden vormen samen met het digitale inschrijfformulier of het 

inschrijfformulier dat in de opleidings- of trainingsbrochure is opgenomen, de trainingsovereenkomst van 

Image Companion. Onder "training" wordt verstaan: live training, en opleiding/training via online kanalen 

zoals teleseminars, webinars. 

Door (online) aanvinken dat men akkoord gaat met de trainingsvoorwaarden, of door verzending en/of ondertekening 

van het inschrijfformulier aan Image Companion, verklaren de contractant (degene die de betalingsverplichting op zich 

neemt) en de deelnemer (degene die het trainingsprogramma daadwerkelijk volgt) de bijgevoegde trainingsvoorwaarden 

te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beschrijven de rechtsverhouding tussen de deelnemer, de contractant en 

Image Companion, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. 

Inschrijfvoorwaarden 

Door toezending van het inschrijfformulier verplicht de contractant zich tot het betalen van het volledige trainingsbedrag. 

De inschrijving van deelnemer dient vergezeld te gaan van een aanbetaling. Indien (een deel van) de aanbetaling niet 

restitueerbaar is, is dit in de cursusbrochure aangegeven. Image Companion stuurt de contractant cq deelnemer een 

bevestiging van deelname online of per email en een factuur. 

Na toezending van de bevestiging behoudt Image Companion zich het recht voor de deelnemer alsnog van deelname uit 

te sluiten indien deze niet aan de gestelde trainingseisen voldoet of de betaling op de factuur uitblijft.  

Image Companion heeft tevens te allen tijde het recht om bij onvoldoende aanmelding een training te annuleren. In dit 

laatste geval ontvangen ingeschreven deelnemers hiervan zo spoedig mogelijk bericht, via email, schriftelijk of 

telefonisch, waarna hun verplichtingen vervallen. Deelnemer heeft de gelegenheid de aanmelding te laten voortbestaan 

voor de eerstvolgende training, mits deelnemer akkoord gaat met de voorgestelde trainingsdata en eventuele gewijzigde 

tarieven / voorwaarden.  

Bij overschrijding van het maximaal toelaatbare aantal inschrijvingen voor een training, geldt de ontvangstdatum van het 

inschrijfformulier als selectiecriterium. Als tweede criterium geldt het naleven van de betalingstermijn.  

In beginsel verplicht Image Companion zich, bij acceptatie van een inschrijving, een training volgens het 

trainingsprogramma ten uitvoer te brengen. Image Companion behoudt zich het recht voor het trainingsprogramma of 

traininglocaties tussentijds te wijzigen.  

Prijzen en Betalingsvoorwaarden 

De op de website en in deze voorwaarden vermelde bedragen van Image Companion zijn exclusief 21% BTW  

Image Companion hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum of - indien de (online) inschrijving binnen 

14 dagen voor de start van de training geschiedt - een betaling per omgaande.  

De facturen dienen binnen de betalingstermijn of voor de vervaldata van de overeengekomen betalingsregeling te 

worden voldaan. De financiële verplichting van de contractant ten opzichte van Image Companion vervalt niet als de 

deelnemer aan de training de bijeenkomst cq live teleseminar of webinar niet bezoekt.  

Wordt een factuur niet binnen de gestelde termijn betaald, dan stuurt Image Companion een betalingsherinnering. 

Wordt daarna nog niet betaald, dan geeft Image Companion de vordering uit handen aan een incasso bureau. Alle kosten 

die hiermee samenhangen alsmede de verschuldigde wettelijke rente vanaf de vervaldatum komen voor rekening van de 

contractant.  

Image Companion behoudt zich het recht voor om bij uitblijven van de betaling de deelnemer uit te sluiten van de 

training. Indien de levering conform de trainingsovereenkomst is aangevangen door middel van het bijwonen door de 

deelnemer van de bijeenkomst, dan behoudt Image Companion zich het recht voor de deelnemer de toegang tot de 

overige bijeenkomsten te weigeren bij het uitblijven van betaling tot het moment dat de betaling is ontvangen. Materiaal 

en verdere informatie/communicatie over het onderwerp van de training worden pas uitgewisseld als de betaling voor de 

training is voldaan.  
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Annuleringsvoorwaarden 

Na inschrijving heeft contractant / deelnemer zeven dagen bedenktijd; binnen deze periode kan deelname kosteloos 

worden geannuleerd. Na de 7 dagen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:  

Een deelnemer / contractant kan kosteloos annuleren tot 4 weken voorafgaand aan de start van de eerste sessie, module 

of trainingsdag. Daarna kunnen alleen niet-gestarte modules (indien van toepassing) kosteloos worden geannuleerd, 

steeds tot 4 weken voor aanvang van de betreffende module, sessie of trainingsdag.  

Binnen de termijn van 4 weken voorafgaand aan de eerste sessie, module of trainingsdag dient 400,- te worden voldaan. 

Het is ook toegestaan iemand anders in de plaats van de oorspronkelijke deelnemer te laten deelnemen. Dit dient 

uiterlijk 24 uur voor aanvang van de training aan Image Companion te worden gemeld. Image Companion berekent 

hiervoor € 25,00 administratie kosten. De nieuwe deelnemer dient aan alle gestelde voorwaarden te voldoen. 

Besluit een deelnemer zijn/haar opleiding te onderbreken, dan biedt Image Companion de mogelijkheid de opleiding 

voort te zetten in een volgende cursus. Het volledige programma dient binnen 18 maanden te worden afgerond. Duurt 

het langer voordat het programma wordt afgerond, dan treden na deze 18 maanden automatisch de op dat moment 

geldende voorwaarden in werking. Eventuele verhogingen in het dagtarief van een training en materiaalkosten zullen in 

rekening worden gebracht en dienen binnen de gestelde termijn te worden voldaan. 

Besluit de deelnemer zijn/haar opleiding af te breken voordat deze is afgerond, dan dienen alle cursusdagen die zijn 

gevolgd te worden betaald alsmede de cursusdagen die binnen een termijn van 4 weken na het moment van melden van 

het afbreken van de studie staan ingepland. Het is voor deelnemers dan ook belangrijk Image Companion zo snel 

mogelijk (schriftelijk) op de hoogte brengt van een dergelijke beslissing, om recht op een zo hoog mogelijke restitutie te 

hebben.   

Op de bedragen van restitutie brengt Image Companion een bedrag in mindering voor administratiekosten:  

Bij een te restitueren bedrag tot € 250 berekenen wij € 25,00; van € 250 - €  1.000  berekenen wij € 50,00 ; bij restitutie 

van een bedrag dat hoger is dan €  1.000  berekenen wij € 100,00  administratiekosten.  

Overlijden of ziekte 

In geval van overlijden of langdurige ziekte van de deelnemer aan de training eindigt de overeenkomst op de dag van 

overlijden of het aanvangen van de ziekte, waarbij slechts de prijs verschuldigd is van trainingsbijeenkomsten die in het 

verleden plaatsvonden. In geval van ziekte dient een doktersverklaring overlegd te worden. De wederzijdse rechten en 

verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden. Betaalde bedragen 

worden gerestitueerd, voor zover deze betrekking hebben op de periode na het beëindigen van de overeenkomst. Deze 

bepaling geldt niet in geval van plotselinge ziekte van korte duur. Is een deelnemer in verband met ziekte niet in staat een 

trainingsdag bij te wonen, dan dient deelnemer met de docent te overleggen hoe, waar en wanneer deze dag kan worden 

ingehaald, en of dit consequenties heeft voor het vervolg van de opleiding. Eventueel kan de deelnemer in de 

eerstvolgende cursus de training vervolgen.  

Auteursrecht en eigendomsrecht 

De trainingskosten omvatten ook studie/trainingsmateriaal. Het copyright en eigendomsrecht behoren toe aan Image 

Companion of derden. Niets uit het studie/trainingsmateriaal van Image Companion mag worden vermenigvuldigd, 

opgeslagen in een gegevensbestand of worden gepubliceerd in enigerlei vorm zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Image Companion of de houder van het Copyright. Het is aan deelnemer niet toegestaan het 

studie/trainingsmateriaal van Image Companion aan derden ter beschikking te stellen.  

Privacy en communicatie  

De gegevens van de deelnemers aan trainingen worden door Image Companion  vertrouwelijk behandeld en worden 

slechts gebruikt voor het doel waartoe de informatie werd verstrekt.       

Trainingsvoorwaarden dd 1 januari 2017 




