
Klachtenprocedure 

Binnen alle mogelijkheden die Pebecos BV. heeft en de wet- en regelgeving toelaat, proberen wij bij 
de ACADEMYx uw vakopleiding zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. 
Natuurlijk staat de kwaliteit van de opleidingen bovenaan. Daarnaast proberen wij ten alle tijden 
onze opleidingen te verbeteren. Tijdens en na iedere opleiding voeren wij een 
tevredenheidsonderzoek uit om uw reacties m.b.t. de opleiding en haar docenten te meten. Indien 
de student daarnaast nog tips heeft horen wij die graag. We laten deze tips sturen naar: 
contact@academy-x.nl  
 
Klachten 
Indien de student tegen een aspect (denk aan informatieverstrekking, inhoud of organisatie) van de 
vakopleiding een klacht wilt indienen bij de klachtencommissie van Pebecos BV. kan deze binnen 4 
weken na toezending een reactie verwachten. Klachten en de wijze van afhandeling worden 
geregistreerd en voor de duur van de vastgestelde termijn van 12 maanden bewaard. Een klacht zal 
altijd vertrouwelijk worden behandeld. In RF4 ‘Klachtenregister’ worden de klachten vastgelegd, 
teven s worden hier de termijn, taken en betrokken personen benoemd. 

U dient de klacht, voorzien van handtekening, op te sturen naar: 

Per mail: contact@academy-x.nl  t.a.v. C. Dassen, klachtencommissie Pebecos BV. Vermeldt altijd uw 
deelnemernummer in het onderwerp van de mail.  
 
Of per post:  
Achter het Vleeshuis 38 
6211 GR Maastricht 

Zowel in de mail alsook in de brief dient de student tenminste te vermelden: 
- Naam, adres en deelnemer/ kandidaatnummer, 
- Datum van indiening klacht, 
- Omschrijving van het onderwerp waarop de klacht betrekking heeft, 
- De grond van de klacht, 
- Mogelijke oplossingen. 

De student dient hiervoor gebruik te maken van RF5 ‘Klachtenformulier’ in pdf formaat of als word-
document. 
De klachtencommissie doet binnen 10 weken na indiening uitspraak. De student wordt schriftelijk op 
de hoogte gebracht.  

Indien de student het niet eens bent met de klachtenafhandeling na doorlopen van deze 
klachtenprocedure, kan deze hiertegen beroep aantekenen.  


