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Taal Zonder Grenzen hecht veel waarde aan goed contact met cliënten
(opdrachtgevers, deelnemers aan trainingen, etc.). Tevredenheid bij de cliënten
staat hoog in het vaandel.

Het kan wel eens anders lopen dan verwacht. In dat geval horen we graag van u,
als cliënt. Wij willen leren van onze fouten door te luisteren en, mogelijk samen
met u, werken aan het verbeteren van onze dienstverlening.

Direct oplossen
Een klacht kan betrekking hebben op alle aspecten van onze dienstverlening.
Eenvoudige en snel oplosbare klachten worden meteen behandeld. Voorbeelden:
het niet snel genoeg terugbellen, niet correcte factuur.

U kunt een klacht bij ons indienen mondeling, via telefoon, via mail of schriftelijk.
Klachten die direct oplosbaar zijn kunt u op elk van die manieren aanleveren.
Wanneer direct oplossen niet lukt kunt u een formele klacht indienen zoals
hieronder beschreven.

Formele klacht
Cliënt verplicht zich om klachten over de overeengekomen Training die niet direct
oplosbaar bleken uiterlijk twee weken na constatering schriftelijk kenbaar te
maken aan Annette Kurpershoek. Annette Kurpershoek zal vervolgens zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk binnen één week, schriftelijk reageren op de klacht en
een voorstel doen voor de afhandeling van de klacht.
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Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de kennis en
vaardigheden die onderwerp zijn en/of waren van de overeengekomen Training.
Annette Kurpershoek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of
indirecte schade van de toepassing van betreffende kennis en vaardigheden door
Cliënt.

Voor zover Annette Kurpershoek ten behoeve van de overeengekomen Training
afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop
Annette Kurpershoek weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Annette
Kurpershoek op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor directe
en/of indirecte schade voortkomend uit deze afhankelijkheid.
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