
 

 

Voorwaarden Beauty Professionals  

Wij zijn heel erg blij met jou als (potentiële) klant van Botanical Beauty. Juist 

daarom brengen we je graag op de hoogte van onze regels en voorwaarden. 

Zo weten we precies wat we aan elkaar hebben en kunnen we ons verheugen 

op een fijne samenwerking. 

 

1. Wil je als schoonheidsspecialist of pedicure gebruik maken van onze 

inkoopkorting, dan dien je tenminste één theorietraining en één 

praktijktraining te volgen, te weten: 

a. Productkennis I 

b. Praktijk Gelaat I of Praktijk Hand en Voet I. 

 

2. Ben je geen schoonheidsspecialist of pedicure dan dien je voor inkoopkorting 

de volgende trainingen te volgen: 

a. Productkennis I 
b. Productkennis II (Verdieping) of Advies I (Sales) 

 

3. Jouw inkoopvoordeel start op het moment dat je voor twee trainingen ingeschreven staat. 

LET OP! De 2e training dient binnen 6 maanden na Productkennis I afgerond te zijn.  

 

4. Wanneer je tijdens Productkennis I, voor minimaal € 500 aan producten 

aankoopt, is de training gratis en wordt de trainingsbijdrage in mindering 

gebracht op jouw aankopen. Dit geldt niet voor alle andere trainingen.  

 

5. Meld je je af voor trainingen of webinars, dan hanteren wij de volgende regels (ongeacht de 
reden): 

a. Bij afmelding tot 14 dagen voor aanvang van de training ontvang je van ons 

het aankoopbedrag terug, minus € 25 in verband met door ons gemaakte kosten. 

b. Wil je de datum wijzigen dan ontvang je van ons een factuur van € 25 

c. Bij annuleren of wijzigen binnen 14 dagen voor aanvang van de 

trainingen berekenen we het gehele aankoopbedrag. 

 

6. Voor de vereisten en de voordelen voor de salon levels Brons, Zilver en Goud 

verwijzen we naar de website.  

 

7. Als een klant van jou bij ons direct producten aankoopt en de verplichte vraag 

bij aanmelding “naar welke salon ga je”, in heeft gevuld, ontvang jij - voor zo 

lang deze regeling duurt - een commissie van 15 % over de aankopen exclusief 

BTW van deze klant. Deze wordt gewoonlijk maandelijks uitgekeerd. 



 

 

Uitleg annulering training 

 Als trainingen binnen 14 dagen worden afgezegd, moeten de kosten voor de 

deelnemer toch worden gemaakt door Botanical Beauty. Denk aan trainer die 

de dag vrij heeft gehouden, lunch al besteld, voorbereidingen, materiaal, etc. 

 

 Door een afzegging worden soms ook mede-deelnemers gedupeerd, omdat hun 

training dan soms moet worden afgezegd, omdat er te weinig deelnemers zijn. 

En collega’s die eerder op een wachtlijst stonden, zijn dan niet altijd meer 

beschikbaar, terwijl ze graag de training hadden willen volgen. 

  

 Om al deze redenen hebben we er helaas voor moeten kiezen om onze 

trainingsvoorwaarden te handhaven bij een afzegging en proberen we 

discussies te vermijden door duidelijk hierover te zijn.  

 

 Als je bij de bioscoop een kaartje koopt of een ticket voor een concert, ben je 

immers ook je geld kwijt als je om welke reden ook genoodzaakt bent om af te 

zeggen.  

 

Het is daarom niet mogelijk om de datum van je training nog te wijzigen binnen 

14 dagen voor aanvang van de training. Je kunt dan opnieuw de training van 

jouw keuze boeken via de website. 

 

 


