
Klachtenprocedure Learnbeat

Bootcamp en Trainingen Dedact B.V.

Klacht

Een klacht dient uiterlijk binnen 1 maand na het plaatsvinden van de training of

bootcamp te worden ingediend door de deelnemer, en dient betrekking te hebben op

hetgeen overeengekomen binnen het contract. Om een klacht in behandeling te

kunnen nemen moet deze aan de volgende voorwaarden voldoen: altijd schriftelijk,

voorzien van naam en telefoonnummer deelnemer, omschrijving van de klacht,

handtekening van deelnemer en de datum. De deelnemer kan de klacht richten aan

Dedact B.V., t.a.v. de directie, via info@dedact.nl. De klacht wordt door beide partijen

vertrouwelijk behandeld.

Klacht registreren

Elke binnengekomen klacht wordt geregistreerd. Per klacht worden de volgende

gegevens opgenomen in het klachtenbestand:

1. Volgnummer

2. Naam, telefoonnummer en e-mailadres deelnemer

3. Datum van binnenkomst klacht

4. Omschrijving van de klacht

5. Standpunt en motivatie Dedact B.V.

6. Datum versturen reactie aan deelnemer

7. Eventuele verdere stappen en uitkomst hiervan

8. Datum afsluiten van klacht

Bewaring van de klacht

Na afsluiten van de klacht, wordt de klacht en alle bijbehorende informatie na twee jaar

verwijderd.
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Bevestiging van de klacht

De deelnemer wordt schriftelijk geïnformeerd dat de klacht in behandeling is genomen.

Deze bevestiging wordt binnen drie werkdagen verstuurd, nadat de klacht is ontvangen.

In de bevestigingsbrief worden minimaal onderstaande punten opgenomen:

● Vermelding van de verwachte afwikkelingstermijn.

● Toelichting klachtenprocedure

Afwikkelingstermijn

Dedact B.V. streeft ernaar de klacht binnen drie weken af te wikkelen. Indien Dedact

B.V. de klacht niet kan afwikkelen binnen deze termijn, dient de deelnemer hiervan

schriftelijk op de hoogte gesteld te worden binnen het aflopen van deze periode. In

deze communicatie zal de reden van uitstel toegelicht worden alsmede een nieuwe

verwachte afwikkelingstermijn.

Behandeling van de klacht

De behandeling ziet er als volgt uit:

1. Bestuderen van de klacht.

2. Het verzamelen van informatie en toelichting van de deelnemer.

3. Formuleren standpunt.

4. Schriftelijke vastlegging standpunt in het klachtenbestand.

Schriftelijke communicatie over besluit

Het uiteindelijke standpunt wordt uiterlijk drie weken na het indienen van de klacht

schriftelijk aan de deelnemer meegedeeld. Indien niet voldaan kan worden aan een

afwikkelingstermijn van drie weken, zal de deelnemer op de hoogte gesteld worden

binnen de afgesproken termijn. In deze beslissingsbrief wordt het standpunt

onderbouwd met feiten en argumenten. In deze brief wordt ook aangegeven aan welke

instantie de relatie zich kan wenden indien hij het oneens is met de beslissing.

Akkoord

Twee dagen na het versturen van de beslissingsbrief wordt de deelnemer (telefonisch of

per e-mail) benaderd om te informeren of deze met de beslissing akkoord gaat.

versie 1.2 - 14 augustus 2020



Geschil

Indien de deelnemer het niet eens is met de afwikkeling van de klacht, of indien Dedact

B.V. en de deelnemer geen overeenstemming kunnen bereiken, staat het beide partijen

vrij de klacht voor te leggen aan een vertegenwoordiging van de Learnbeat Expertgroep,

een onafhankelijke commissie van docenten die gecertificeerd zijn in het gebruik van

Learnbeat. De uitspraak van de klachtenfunctionaris is bindend voor beide partijen;

eventuele consequenties worden door het instituut binnen 14 dagen afgehandeld.
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