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1. De studieovereenkomst 
De studieovereenkomst komt tot stand tussen de consument die de opleiding afneemt 
(hierna te noemen 'u') en Sugar Academy cursussen en beroepsopleidingen, die de opleiding 
verzorgt (hierna te noemen 'Sugar Academy'). De studieovereenkomst omvat de opleiding 
waarvoor u zich inschrijft inclusief het lesmateriaal en de aan de opleiding verbonden 
lesdagen. De studieovereenkomst geldt voor de totale studieduur van de opleiding. Sugar 
Academy gaat ervan uit dat u actief aan de opleiding deel zult nemen. Sugar Academy 
draagt, indien van toepassing, zorg voor een goede planning en inroostering van de docenten 
voor lesdagen, examens en andere vormen van toetsing. U mag van Sugar Academy 
verwachten dat de opleiding op een hoogwaardig niveau zal worden aangeboden met 
gekwalificeerde docenten, kwalitatief goed lesmateriaal en deugdelijke faciliteiten. Sugar 
Academy zal zich inspannen om u in staat te stellen de opleiding met succes af te ronden. !
2. Inschrijving en bedenktijd 
Door een inschrijving voor een klassikale opleiding van Sugar Academy cursussen en 
beroepsopleidingen gaat u een overeenkomst aan voor de duur van de opleiding zoals 
vermeld in de opleidingsinformatie en verklaart u zich akkoord met de voorwaarden zoals 
hier vermeld. Indien er voor de opleiding specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan 
zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie. De opleidingsinformatie, zoals de wijze van 
starten, het lesgeld en het studieprogramma, vindt u op de website en/of in de betreffende 
studiegids van Sugar Academy. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit de 
studieovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De overeenkomst komt tot stand 
zodra Sugar Academy uw inschrijving heeft ontvangen en Sugar Academy de ontvangst 
daarvan heeft bevestigd. Als de inschrijving via internet heeft plaatsgevonden, ontvangt u 
direct een bevestiging van de overeenkomst per e-mail; als de inschrijving op andere wijze 
heeft plaatsgevonden, vindt de bevestiging per post of e-mail plaats. 
Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat wij de inschrijving aan u 
bevestigd hebben (herroepingsrecht). U maakt gebruik van het herroepingsrecht door 
binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat u de 
overeenkomst wilt ontbinden; 
Na afloop van de bedenktijd (herroepingsrecht) geldt de volgende annuleringsregeling: 
 • a. bij annulering tot een maand voor startdatum bent u 25 % van de overeengekomen          

prijs verschuldigd; 
 • b. bij annulering tussen een maand en twee weken voor startdatum bent u 50% van de          

overeengekomen prijs verschuldigd; 
 • c. bij annulering korter dan twee weken bent u 100% van de overeengekomen prijs          

verschuldigd; !
3. Toelatingseisen 



Er geldt geen toelatingseis om deel te nemen aan deze opleiding van Sugar Academy. !!
4. Betalingsmogelijkheden en niet-tijdige betaling 
Het actuele lesgeld vindt u op de website van Sugar Academy. Het lesgeld kunt u op 
verschillende manieren voldoen: 
  
 • Automatische termijnbetaling per kwartaal (met een aanbetaling van 25%) of per          

studiejaar. U dient op het inschrijfformulier uw IBAN/bankrekeningnummer te 
vermelden, waarna per kwartaal of per studiejaar automatisch het lesgeld van uw 
rekening wordt afgeschreven. De aanbetaling wordt 2 weken na inschrijving 
afgeschreven. Bij betaling in termijnen per automatisch incasso wordt eenmalig een 
bedrag van € 50,- bank- en administratiekosten in rekening gebracht. Deze kosten 
worden toegevoegd aan de aanbetaling. !

 • Niet-automatische termijnbetaling per kwartaal (met een aanbetaling van 25%) of          
per studiejaar. U ontvangt een iDeal betaallink waarmee u per kwartaal of per 
studiejaar het verschuldigde lesgeld overmaakt. Bij betaling in termijnen per 
betaallink wordt eenmalig een bedrag van € 75,- bank- en administratiekosten in 
rekening gebracht. Deze kosten worden toegevoegd aan de aanbetaling. !

Sugar Academy garandeert u dat uw lesgeld tijdens uw studie niet wordt gewijzigd. Het  
lesgeld is inclusief de kosten van de klassikale, schriftelijke lesmaterialen, materialen 
die u tijdens de lessen nodig zult hebben. Tools zijn niet in de prijs inbegrepen, 
mogen op locatie worden gebruikt maar mogen niet verwijderd worden van de 
locatie. U bent in betalingsverzuim op het moment dat de vervaldatum van de factuur 
is verstreken. Sugar Academy zendt na het verstrijken van die datum een 
betalingsherinnering en geeft u de gelegenheid binnen tien werkdagen na ontvangst 
van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als u na het verstrijken van de 
betalingsherinnering nog steeds niet betaald hebt, is Sugar Academy gerechtigd rente 
en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De 
rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum 
en is gelijk aan de wettelijke rente. Gedurende de behandeling van een klacht of 
geschil zal Sugar Academy het in rekening brengen van rente en invorderingskosten 
opschorten. Indien u niet aan de met u overeengekomen betalingsverplichting 
voldoet, kan Sugar Academy de toegang tot de lessen en de locatie tijdelijk 
onderbreken tot de achterstand in betaling is ingelopen. Indien Sugar Academy een 
incassoprocedure start, wordt de vordering uitgebreid tot het gehele bedrag aan nog 
te betalen lesgeld, aangevuld met incasso- en bijkomende kosten, en wordt uw studie 
tijdelijk onderbroken. U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw 
betalingsverplichting inzake lesgeld en overige kosten, ook indien u bij inschrijving 
hebt aangegeven dat uw werkgever de betaling van de studiekosten op zich heeft 
genomen. Sugar Academy is niet verantwoordelijk voor het inhalen van de lessen 
indien uw studie door een vordering enige tijd heeft stilgestaan. !



5. Studie- en serviceduur 
De studieovereenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de studieduur zoals is 
vastgelegd bij uw inschrijving; de wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op 
het moment dat de studieovereenkomst eindigt. 
Sugar Academy biedt u de mogelijkheid zonder extra kosten gebruik te maken van de online 
leeromgeving Sugar Academy via de FB groep. !
Indien u de opleiding tussentijds opzegt, hebt u vanaf de datum van opzegging geen recht 
meer op studiebegeleiding en deelname aan lessen en examens. !
Het opleidingsmanagement houdt zich het recht voor om wijzigingen in het 
studieprogramma door te voeren. !
6. Uitvoering van het onderwijs 
Inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangst door Sugar Academy. Het kan voorkomen 
dat er sprake is van onder- of overinschrijving. Dit betekent dat er te weinig of juist teveel 
studenten zijn ingeschreven om op verantwoorde, didactische wijze klassikaal onderwijs te 
verzorgen. De Sugar Academy kan u in dit geval op een wachtlijst zetten. Indien er geen 
plek blijkt te zijn bij de opleiding van uw keuze heeft u het recht de studieovereenkomst 
kosteloos te ontbinden of op een ander tijdstip in te stromen. Ontbinding dient schriftelijk 
en aangetekend plaats te vinden. Indien u zich elektronisch hebt ingeschreven, is het ook 
toegestaan de overeenkomst per e-mail te ontbinden. Bij ziekte en/of verhindering van een 
docent doet Sugar Academy er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. 
Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal Sugar Academy studenten hiervan zo snel 
mogelijk in kennis stellen. De klassikale les zal dan opnieuw worden ingepland. Incidentele 
uitval van een docent of klassikale les geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van 
lesgelden. In enkele gevallen wordt deelname aan klassikale lessen verplicht gesteld. Het 
rooster geeft u hier meer informatie over. !
7. Tussentijdse beëindiging 
Bij Sugar Academy schrijft u in voor het volledige programma van de opleiding. Een 
studieperiode start twee weken voor het eerste college op de startdatum en is gelijk voor alle 
studenten die staan ingeschreven in dezelfde groep onafhankelijk van de inschrijfdatum. 
Tussentijdse opzegging van de opleiding is ten allen tijde mogelijk, met opgave reden. 
Tussentijdse opzegging dient schriftelijk en aangetekend plaats te vinden. Indien u zich 
elektronisch hebt ingeschreven, is het ook toegestaan de overeenkomst per e-mail op te 
zeggen. Bij tussentijdse opzegging blijft het verschuldigde lesgeld over een kwartaal van het 
overgebleven lesperiode verschuldigd c.q. wordt niet gerestitueerd, ongeacht of u al dan niet 
aan de lessen hebt deelgenomen. Dit om de door de Sugar Academy gemaakte studie- en 
onkosten te dekken. Indien u de opleiding tussentijds opzegt, hebt u vanaf de datum van 
opzegging geen recht meer op studiebegeleiding en deelname aan lessen en examens. Bij de 
vaststelling van de verzenddatum wordt de datum poststempel als verzenddatum 
aangemerkt. Indien u per e-mail opzegt, geldt de verzenddatum van de e-mail. De 
tussentijdse opzegging is pas officieel als u van Sugar Academy een bevestiging hebt 
ontvangen. Lesgeld dat vooruitbetaald is over nog niet verstreken studieperiodes, zal worden 



terugbetaald onder aftrek van eventueel toegekende kortingen. Bij het overlijden van de 
student eindigt de overeenkomst onmiddellijk en vervalt de resterende betalingsverplichting. !
8. Lesmateriaal 
Het lesmateriaal van de opleiding waarvoor het lesgeld is betaald, mag u behouden, maar 
niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het verkopen of afstaan van het 
lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. Het auteursrecht en het intellectueel 
eigendomsrecht van het studiemateriaal berusten bij Sugar Academy (voor zover van 
toepassing). Lesmateriaal is copyright beschermd en mag niet gebruikt worden voor het 
geven van lessen buiten de Academy. Het copyright berust bij The Sugar Academy. 
Alle het materiaal wat hier verstrekt wordt mag worden worden gebruikt als 
referentiemateriaal. !
9. Klantenservice en mentorenteam 
Mocht u een opmerking hebben over de geboden service, dan kunt u via 
info@sugaracademy.nl. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard 
of over de inhoud van de opleiding zijn de klantenservice en het docententeam telefonisch 
en per e-mail bereikbaar. Deze vragen of klachten worden door Sugar Academy binnen tien 
werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een 
voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Sugar Academy per omgaande 
beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt 
verwachten. Klachten worden afgehandeld conform de klachtenprocedure. 
Alle klachten worden door beide partijen vertrouwelijk behandeld. !!
10. Geschillen 
Kleine klachten en inhoudelijke klachten (over geld, bekwaamheid en gedrag van docenten) 
behandeld de directrice zelf. Als de klacht afgehandeld is en de student is er niet mee eens 
dan wordt de klacht voorgelegd aan: Tineke Hendrikse van Culinair Centrum Beverwijk. 
Advies is bindend voor beide partijen. Alle klachten worden door beide partijen 
vertrouwelijk behandeld. !!
11. Toepasselijk recht en aansprakelijkheid 
Op de studieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover Sugar Academy 
toerekenbaar tekortschiet en u daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Sugar 
Academy beperkt tot vergoeding van de directe schade. De aansprakelijkheid voor 
letselschade, dood of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt. !
12. Bescherming persoonsgegevens 
In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens worden de door u verstrekte 
gegevens, zoals naam, adres en woonplaats, opgenomen in de (klanten)administratie. Deze 
administratie staat geregistreerd bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) 
onder het meldingsnummer m1329153. Sugar Academy zal uw gegevens alleen gebruiken 
om u te blijven informeren over de opleidingen van Sugar Academy of daaraan gerelateerde 
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informatie. Sugar Academy verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Indien u 
bezwaar hebt tegen dit gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit schriftelijk of via e-mail aan 
Sugar Academy laten weten.  
Alle informatie die door of over clienten of deelnemers voor of tijdens de sessie verstrekt 
werd en waarvan verwacht kan woorden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is wordt 
door de Sugar Academy medewerkers en docenten vertrouwelijk mee omgegaan. !!
13. Schorsing 
Het College van Bestuur van Sugar Academy behoudt zich het recht voor studenten in 
bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Dit geldt voor 
studenten die frauduleuze handelingen plegen of zich niet gedragen volgens de sociale norm 
en zich agressief of gewelddadig gedrag aanmeten in communicatie, zowel telefonisch als 
digitaal of in persona. !
14. Wijziging voorwaarden 
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen de algemene voorwaarden door Sugar 
Academy worden gewijzigd. Sugar Academy zal wijzigingen minimaal twee weken voor de 
ingangsdatum publiceren op de website van Sugar Academy. !
[versie 1.2, juni 2016]


