
Klachtenprocedure voor opleidingen, cursussen en workshops bij 
Instituut voor Kleurenpunctuur

Begripsbepalingen:

In deze klachtenprocedure wordt verstaan onder:

klacht: een schriftelijke uiting van onvrede over diensten van de opdrachtnemer

klager: opdrachtgever, deelnemer of belanghebbende van deelnemer.

aangeklaagde: opdrachtnemer of uitvoerder van een dienst in opdracht van opdrachtnemer, te-
gen wie een klacht is ingediend.

Opdrachtnemer: Instituut voor Kleurenpunctuur, dienstverlener op het gebied van opleidingen, 
cursussen, workshops Kleurenpunctuur en Kirlianfotografie als (complementaire) geneeswijze, 
verder genoemd als Instituut voor Kleurenpunctuur, ingeschreven in het Handelsregister van de 
KvK te Amsterdam onder nr. 33276534, gevestigd Domselaerstraat 92, 1093 MA Amsterdam.

opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Instituut voor Kleurenpunctuur 
een overeenkomst is aangegaan,  betreffende een opdracht tot  uitvoering van een dienst.

klachtencommissie: twee ter zake deskundigen van buiten Instituut voor Kleurenpunctuur en 
de secretaris.

Indienen en behandelen van een klacht:

1. Een klacht wordt schriftelijk aan de klachtencommissie voorgelegd en dient gericht te worden 
aan:

Stichting KTNO
T.a.v. Stichtingscommissaris R.F.J.A. de Beijer
Torenallee 45
5617 BA Eindhoven

2. De ontvangst van de klacht wordt binnen zeven werkdagen schriftelijk aan de klager beves-
tigd door de secretaris.

3. Van de indiening van de klacht en de inhoud daarvan doet de klachtencommissie binnen ze-
ven werkdagen schriftelijk mededeling aan de directie van Instituut voor Kleurenpunctuur en de 
uitvoerder op wie de klacht betrekking heeft.

4. De klachtencommissie kan, na toestemming van de klager, het (elektronisch) dossier opvra-
gen ter zake van datgene waarop de klacht betrekking heeft.

5. De klachtencommissie is verplicht tot hoor en wederhoor. Daartoe worden de partijen monde-
ling en/of schriftelijk gehoord over hetgeen in de klacht is verwoord. Volgens de wens van de 
klachtencommissie en/of op verzoek van partijen kunnen de partijen door de klachtencommissie
tezamen dan wel apart van elkaar worden gehoord.

6. De klachtencommissie heeft geheimhoudingsplicht en zal de persoonlijke levenssfeer van de 
betrokkenen beschermen.
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7. De klachtencommissie kan zich laten adviseren door deskundigen. Ook deze deskundigen 
zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht.

8. De partijen kunnen zich tijdens de behandeling van de klacht op eigen kosten laten bijstaan 
door een of meer, door hen aan te wijzen personen. Over de aanwezigheid van deze persoon/
personen tijdens zittingen van de klachtencommissie beslist de klachtencommissie met opgaaf 
van redenen.

9. Na onderzoek door de klachtencommissie, in overleg met de partijen, besluit deze of tot be-
middeling en/of beoordeling van de klacht zal worden over gegaan.

10. De klachtencommissie kan besluiten een klacht niet verder te behandelen, indien zij wordt 
ingetrokken of indien zij naar genoegen van de klager - en met instemming van de aangeklaag-
de – door bemiddeling is weggenomen.
Of wanneer  wederhoor door de klager gestaakt wordt. In dat geval wordt de klacht als niet in-
gediend beschouwd.

11. Ingeval van beoordeling stelt de klachtencommissie de partijen zo spoedig mogelijk, dat wil 
zeggen binnen dertig werkdagen na de indiening van de klacht, schriftelijk met redenen om-
kleed in kennis van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht. Indien de klachtencommis-
sie afwijkt van deze termijn doet zij daarvan met redenen omkleed mededeling aan de partijen, 
onder vermelding van de termijn waarbinnen de klachtencommissie haar oordeel zal uitbren-
gen.

12. De uitspraken van de klachtencommissie zijn voor Instituut voor Kleurenpunctuur bindend.

13. Het in deze klachtenprocedure gestelde laat onverlet de mogelijkheid van klagen bij de ci-
viele rechter of overige bevoegde organen.

15. De klacht wordt binnen vier weken in behandeling genomen en zo snel als redelijkerwijs
mogelijk is, afgehandeld.

16. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar be-
waard.

17. Deze klachtenprocedure is in werking getreden op 14 april 2022.


