
 

Ollie tracht op professionele en integere wijze haar diensten te verlenen. Het kan echter gebeuren dat u als 
opdrachtgever of deelnemer aan onze scholing niet tevreden bent over het contact met en de nazorg van de 
medewerkers van Ollie. In dat geval kunt u, binnen een jaar na de gebeurtenis, een klacht indienen. Hiervoor zijn 
twee opeenvolgende stappen mogelijk: 

Stap 1. Bespreek uw klacht met Ollie  

Een klacht kan zowel schriftelijk als per e-mail worden ingediend op info@teamollie.nl. Het  
klaagschrift dient tenminste de volgende gegevens te bevatten: a. Naam, adres, telefoonnummer en e-
mailadres van de klager b. De dagtekening  
c. Een omschrijving van de klacht  
d. De reden van ontevredenheid  
e. De ondertekening door de klager (in geval van schrift)  
Wanneer het klaagschrift niet voldoet aan deze vereisten, wordt de klager in de gelegenheid gesteld binnen 
veertien dagen alsnog tot aanvulling over te gaan.  

Ollie garandeert op voorhand dat alle klachten serieus genomen worden en vertrouwelijk worden behandeld. 
Binnen uiterlijk 4 weken wordt uw klaagschrift behandeld. De afhandeling kan met ten hoogste vier weken 
worden verdaagd. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens 
gedraging de klacht betrekking heeft. Wanneer een klacht zich richt tegen een medewerker van Ollie of een 
derde partij, neemt deze medewerker geen deel aan de behandeling van de klacht. Ollie stelt in alle gevallen de 
klager en de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, naar keuze mondeling, schriftelijk of 
per e-mail de toedracht van de klacht toe te lichten. Vervolgens pogen wij binnen de gestelde 
verwerkingstermijn, van maximaal 8 weken, voor beide partijen tot een gewenste oplossing/overeenkomst te 
komen. Indien dit niet haalbaar is volgt e en tweede stap die een opdrachtgever of deelnemer een tweede stap 
nemen.  

Stap 2. Bespreek uw klacht met een onafhankelijke bemiddelaar 

Wanneer de stap 1 niet tot een overeenkomst leidt, kunt u contact opnemen met de onafhankelijke 
bemiddelaar , de heer Joost Dam. Het oordeel van de heer Dam is bindend. De heer Dam bevestigt de 
ontvangst van het klaagschrift naar keuze schriftelijk of per e- mail binnen zeven werkdagen na de ontvangst 
daarvan.  

Contactgegevens  
Dhr. Joost Dam 
T 06.24.65.70.94 
E joost.dam@gmail.com 

Klachtregeling  


