
 

 

 
 

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht 

opleidingen en cursussen 
(binnen 14 dagen na inschrijving) 

 

Herroepingsrecht  

U heeft als consument, niet handelend in uitoefening van een beroep of bedrijf, het recht om 
binnen een termijn van 14 (kalender)dagen zonder opgave van redenen de studieovereenkomst 
(uw inschrijving) te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat BoM BV 
uw inschrijving heeft ontvangen en derhalve de overeenkomst is tot stand gekomen.  

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons binnen de gestelde termijn van 14 dagen 
met een door u ondertekende schriftelijke verklaring (per aangetekende post) op de hoogte 
stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het 
bijgevoegde ‘Modelformulier voor herroeping’. Na ontvangst zullen wij u onverwijld een 
ontvangstbevestiging zenden. 

Door inschrijving verklaart u af te zien van uw herroepingsrecht wanneer de opleiding/opleidingsmodule 
aanvangt en volledig wordt afgerond binnen de 14 dagen bedenktijd.  

 

Gevolgen van de herroeping  

Als u de overeenkomst herroept binnen de 14 dagen bedenktijd en op dat moment is de 
opleiding/opleidingsmodule nog niet aangevangen, ontvangt u alle betalingen retour die u tot op 
dat moment heeft gedaan.  

Als u de overeenkomst herroept en de opleiding/opleidingsmodule is reeds aangevangen doch 
nog niet geheel afgerond, ontvangt u de betaling (een evenredig deel van de totale gedane 
betaling)  retour voor dat deel van de opleiding/opleidingsmodule dat nog niet is 
uitgevoerd/genoten. 

Alle terugbetalingen ontvangt u onverwijld -en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de 
hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen- van ons terug. Wij betalen u terug 
door overboeking naar de rekening waarvan de oorspronkelijke transactie zelf heeft verricht, tenzij u 
uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.  
 



 

 

 
 

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u uw inschrijving / de studie- 
overeenkomst wilt herroepen!!)  

 

Modelformulier voor herroeping opleidingen en cursussen 

 

Aan de Beroepsopleiding Makelaars B.V. (BoM BV), gevestigd Gildeweg 13 te Nootdorp:  

 

Ik herroep bij deze mijn inschrijving / onze overeenkomst betreffende de opleiding / 

opleidingsmodule ……………………………………………………… (opleiding(smodule) vermelden), 

waarvoor ik me heb ingeschreven op …………………………….…………(datum inschrijving ) 

 

Naam:  ………………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail: …………………………………………………………………………………………. 

Telefoon: ………………………………………………………………………………………. 

  

Datum:…………………………………………………………………………………………. 

 

 

Handtekening: ……………………………………………………………………………….. 

 


