Styling Concepts Group|Landelijk Netwerk Verkoopstylisten|TrainingsCentrum Vastgoedstyling en Woningpresentatie

INSCHRIJFFORMULIER
TRAINING LNV VASTGOEDSTYLIST

pasfoto

NAAM: ____________________________________________________________________________________________
ADRES: ____________________________________________ PLAATS: ______________________________________
POSTCODE: ________________________ PROVINCIE:_____________________________________________________
TEL. VAST: _________________________________________ MOBIEL: ______________________________________
E-MAIL: ________________________________________ WEBSITE: _________________________________________
GEBOORTEDATUM: _________________________ GEBOORTEPLAATS: ____________________________________
BURGERLIJKE STAAT: _____________________ KINDEREN: ____________ HUN LEEFTIJD: ___________________
HOOGST GENOTEN OPLEIDING* :

VMBO, Havo, Atheneum, Gymnasium, MBO, HBO, WO

INDIEN BEROEPSOPLEIDING, WELKE: _________________________________________________________________
HUIDIG BEROEP: ___________________________________________________________________________________
* omcirkelen wat van toepassing is

REDEN VAN DEELNAME AAN DE TRAINING: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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INSCHRIJVING VOOR OPLEIDING LNV MASTER VASTGOEDSTYLIST

2020
O Januari

O Maart

O Juli – augustus

O April

O Mei

O September Start

O Juni
O Oktober

O November *

*aankruisen hetgeen van toepassing is

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van deze brochure.
Cursist verklaart zich door ondertekening akkoord met de Algemene Voorwaarden Styling Concepts Group en
de Voorwaarden Landelijk Netwerk Verkoopstylisten, welke laatste voorwaarden zijn opgenomen in de
opleidingsbrochure.
De volledige Algemene Voorwaarden zijn te downloaden via de website van het LNV: www.hetlnv.nl.
Cursist verplicht zich met ondertekening tot betaling van het cursusgeld van € 1297 plus € 145 LNV
e
e
lidmaatschap 1 jaar (betaling ineens) of van € 1347 plus € 145 LNV lidmaatschap 1 jaar (betaling in termijnen).
Vermelde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

O

Betaling ineens *

O

Betaling in termijnen (zie pag. 23 van deze brochure) *

* aankruisen hetgeen van toepassing is.

Cursist is verzekerd van een gereserveerde plaats zodra het inschrijfformulier is ontvangen.
LET OP: vermeld bij betaling de naam van de cursist en de maand van de training.
De factuur voor het totaalbedrag of voor de eerste termijn dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de
training te worden voldaan.
DATUM: ________________________ PLAATS: _________________________________________________

HANDTEKENING CURSIST: ____________________________________________________________________

Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier scannen of fotograferen en mailen naar:
info@stylingconceptsgroup.nl
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VOORWAARDEN LANDELIJK NETWERK VERKOOPSTYLISTEN

1. Na certificering MASTER wordt cursist lid van het Netwerk van de Styling Concepts Group, hierna
genoemd LNV (Landelijk Netwerk Verkoopstylisten).
2. Certificering geschiedt na beoordeling door de organisatie van de Styling Concepts Group en haar
praktijkcoaches.
3. Na certificering MASTER Opleiding is cursist gerechtigd de kwalificatie MASTER LNV Vastgoedstylist te
gebruiken.
4. Na certificering is het verkoopstylist toegestaan het logo en het MASTER keurmerk van het LNV te
gebruiken.
5. De kosten voor het lidmaatschap van het LNV bedragen € 145,00 ex. BTW voor de eerste twaalf (12)
maanden na certificering (2019/2020) en € 90,00 voor het tweede jaar en daaropvolgende jaren.
Aangesloten Verkoopstylisten dienen dit bedrag jaarlijks vóór 31 december te hebben voldaan. Na de
eerste twaalf maanden na certificering ontvangt LNV Verkoopstylist een factuur voor de resterende
maanden van het kalenderjaar. Kosten kunnen jaarlijks worden aangepast.
Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd, tenzij aangesloten Verkoopstylist tijdig, een (1) maand
voor aanvang van een volgende periode, het lidmaatschap heeft beëindigd.
6. Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt door opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn
van een (1) maand, of in voorkomende gevallen direct na royement door de Styling Concepts Group.
7. Na beëindiging van het lidmaatschap door opzegging of royement mag de verkoopstylist op generlei
wijze gebruikmaken van naam en logo’s van de Styling Concepts Group en LNV en haar concept, noch
documenten en formulieren kopiëren waarop copyright rust. Na beëindiging is tevens het bepaalde in
lid 8, 11 en 12 van toepassing.
8. Na beëindiging is het verkoopstylist nadrukkelijk verboden het keurmerk van het LNV te voeren en op
welke wijze dan ook kenbaar te maken aangesloten te zijn bij het Landelijk Netwerk Verkoopstylisten.
9. Alle bij het LNV aangesloten verkoopstylisten zijn zelfstandig ondernemer en derhalve geen
werknemer van het LNV of van de Styling Concepts Group.
10. Aangesloten Verkoopstylisten maken gebruik van de naamsbekendheid van de Styling Concepts Group
en het LNV.
11. Het is aangesloten Verkoopstylisten nadrukkelijk verboden teksten en beeldmateriaal van de Styling
Concepts Group en het LNV te gebruiken, te kopiëren of te verspreiden, anders dan het materiaal
waarvoor de uitdrukkelijke toestemming is verleend door de Styling Concepts Group en/of haar
vertegenwoordigers.
12. Aangesloten Verkoopstylisten zijn niet gerechtigd diensten aan te bieden aan collega Verkoopstylisten
en/of andere partijen die volledig of gedeeltelijk vergelijkbaar zijn met de diensten van het
TrainingsCentrum en/of het LNV van de Styling Concepts Group, tenzij de Styling Concepts Group dit
nadrukkelijk met aangesloten Verkoopstylist schriftelijk is overeengekomen.
13. Het is de LNV Verkoopstylist niet toegestaan zich aan te sluiten bij een vergelijkbaar netwerk van
(verkoop)stylisten, met uitzondering van branche- en/of vakverenigingen.
14. Aangesloten Verkoopstylist wordt vermeld op de LNV website met pasfoto en persoonlijke
promotionele tekst van maximaal 70 woorden en met onder hierna vermelde voorwaarden de
vermelding van het website-adres van haar/zijn eigen onderneming.

© Styling Concepts Group 2006 – 2020

KMOP erkend opleidingsinstituut

020-01

Styling Concepts Group|Landelijk Netwerk Verkoopstylisten|TrainingsCentrum Vastgoedstyling en Woningpresentatie

15. Het website-adres van de eigen onderneming van aangesloten Verkoopstylist wordt als link vermeld
onder de volgende voorwaarden: 1. de website is volledig, online en bereikbaar c.q. toegankelijk voor
bezoekers en niet ‘onder constructie’, 2. op de website wordt een link geplaatst naar
www.landelijknetwerkverkoopstylisten.nl, 3. plaatsing op de website van het LNV logo en vermelding
‘gecertificeerd LNV Vastgoedstylist’ of ‘gecertificeerd LNV MASTER Vastgoedstylist’, naargelang de
kwalificatie.
16. Aangesloten Verkoopstylisten zijn te allen tijde verantwoordelijk voor eigen bedrijfsvoering. De Styling
Concepts Group neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor aan derden geleverde diensten of
goederen door Verkoopstylisten van het Netwerk.
17. De Styling Concepts Group is niet verantwoordelijk voor claims van klanten van aangesloten
Verkoopstylisten, of voor welke schade dan ook en is derhalve geen partij in geschillen tussen
Verkoopstylist en haar/zijn klant.
18. De Styling Concepts Group levert Verkoopstylisten, alvorens zich aan te sluiten bij het LNV, een
professionele en gedegen training die na bewezen geschiktheid van de cursist wordt afgesloten met
het Certificaat LNV Vastgoedstylist of het Certificaat MASTER LNV Verkoopstylist.
19. De Styling Concepts Group biedt via Mentoring de bij het Netwerk aangesloten Verkoopstylisten alle
mogelijke support ten aanzien van de opbouw van hun Verkoopstyling onderneming en biedt zo nodig
ondersteuning tijdens door Verkoopstylisten uit te voeren Verkoopstyling projecten.
De Styling Concepts Group fungeert voor aangesloten leden bovendien te allen tijde als vraagbaak.

Door ondertekening van het inschrijfformulier Opleiding LNV MASTER Vastgoedstylist verklaart cursist de
VOORWAARDEN LANDELIJK NETWERK VERKOOPSTYLISTEN die zijn opgenomen in de opleidingsbrochure
Training LNV MASTER Vastgoedstylist, alsmede de ALGEMENE VOORWAARDEN welke zijn gepubliceerd op de
website van het LNV, te hebben gelezen en akkoord te zijn met voornoemde voorwaarden.
https://www.landelijknetwerkverkoopstylisten.nl/Algemene%2Bvoorwaarden

www. stylingconceptsgroup.nl - www.landelijknetwerkverkoopstylisten.nl
info@stylingconceptsgroup.nl - +31 (0)6 11607035
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