
ALGEMENE VOORWAARDEN en GEDRAGSCODE 
 
ACADEMYx (onderdeel van Pebecos bv)  gevestigd in Maastricht is een 
particuliere opleiding en conformeert zich aan de algemene richtlijnen van de 
NTRO welke toonaangevend zijn en in overleg met de consumentenbond. 
ACADEMYx volgt de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO 
welke volgens de aangegeven link zijn terug te vinden. 
De volgende bepalingen zijn in aanvulling op de algemene voorwaarden van 
de NRTO, deze zijn van toepassing bij het volgen van een opleiding aan de 
ACADEMYx 

• Bij de ME en MHE opleidingen is het verplicht lesmaterialen aan te 
schaffen bij Pebecos bv. De lesmaterialen (lees: PUNE trolley) dienen 
voor aanvang van een opleiding betaald te zijn. Bij niet tijdige betaling 
worden de lesmaterialen niet verstrekt en wordt deelname aan de 
opleiding geannuleerd. De deelnemer dient de annuleringskosten te 
voldoen als beschreven in de Algemene voorwaarden van de NRTO. 

• Voor alle opleidingen dien je voor elke les een model mee te nemen 
naar de les. Zonder model kun je niet aan de praktijklessen deelnemen 
en wordt het gezien als een gemiste les. 

• De school is houder van alle rechten van fotomateriaal die door de 
school tijdens de lessen wordt gemaakt. Het gebruik van foto’s voor 
bijvoorbeeld publiciteitsdoeleinden kan geschieden zonder 
toestemming van of vergoeding aan de deelnemer of model. 

• Betaling van de opleiding kan in termijnen of eenmalig volledig voldaan 
worden. De termijnen zijn afhankelijk van de opleiding die gevolgd gaat 
worden. Evengoed is er een betalingsverplichting van alle resterende  
termijnen bij aanvang van de opleiding. 

• Inlogcodes die aan je worden verstrekt zijn alleen voor eigen gebruik 
• Bij een bestelling in het bestelportal van PUNE gelden naast de 

algemene voorwaarden tevens dat er alleen voor eigen gebruik besteld 
mag worden. Aankopen voor wederverkoop mag pas na goedkeuring 
van de directie van Pebecos bv 

 


