ALGEMENE VOORWAARDEN MBOzaak

Tussentijdse beëindiging
Restitutie van (een gedeelte van) de kosten van de opleiding
is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van
de studieovereenkomst het directe gevolg is van een ernstige
ziekte of calamiteit waarbij geldt dat MBOzaak een bewijs
daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of
anderszins. De overeenkomst wordt ontbonden bij overlijden
van de student. Lesgelden worden in dat geval berekend op
basis van de gevolgde lessen en periode. De wederzijdse
rechten en plichten uit de studieovereenkomst eindigen bij
ontbinding van de overeenkomst. In alle andere gevallen
beslist het bevoegd gezag van MBOzaak.
Wettelijke erkenning
MBOzaak is erkend als onderwijsinstelling en geregistreerd in
het CREBO (Centraal Register Educatie en
Beroepsonderwijs). Alle MBO- opleidingen zijn vormgegeven
volgens de derde leerweg.
Aanvang
De MBO-opleidingen van MBOzaak starten het gehele jaar
door. Op de website staan de startdata waarvoor je je kunt
inschrijven vermeld.
Inschrijven
Je schrijft je in door het ingevulde aanmeldformulier in te
vullen op de website. Je inschrijving geldt voor de volledige
opleidingsduur. Je inschrijving is definitief na betaling van de
inschrijffactuur.
Betalingen
Betaling vindt uitsluitend plaats door middel van een
periodieke factuur. Dit kan op basis van:
Een betaling in één termijn;
Een betaling van het collegegeld in vier termijnen;
Een betaling van het collegegeld in zes termijnen;
Een betaling van het collegegeld in acht termijnen;
Een betaling van het collegegeld in twaalf termijnen.
Een betaling van het collegegeld in zestien termijnen (indien
de opleidingsduur dit toelaat).
Als de betalingstermijn verstreken is en de betaling blijft uit
dan wordt de vordering opgehoogd met de wettelijke
minimale incassokosten van ad. € 40,00. De mogelijkheid om
in termijnen te betalen komt te vervallen, waarna zonder
nadere aankondiging het totaal verschuldigde collegegeld
voor het gehele collegejaar direct opeisbaar wordt. De
volledige vordering wordt hierna uithanden gegeven aan
W817 Incasso & Juristen, de totale wettelijke- en
buitengerechtelijke incassokosten en de btw hierover komt
volledig voor rekening van student. De werkelijke
incassokosten kunnen dus hoger uitvallen dan de eerder in
rekening gebrachte incassokosten van € 40,-. Wij zijn dan
genoodzaakt de persoonsgegevens van de student te delen
met een jurist, deurwaarder en/of incassobureau.
Annulering
Elke ingeschreven student heeft gedurende 14 dagen na
aanmelding de mogelijkheid om deze per aangetekend
schrijven te ontbinden zonder opgaaf van reden en
verplichting tot verdere betaling. Bij wanbetaling zijn
eventuele incassokosten voor jouw rekening of voor rekening
van je wettelijke vertegenwoordigers. In geval van annulering
is MBOzaak gerechtigd de volgende kosten in rekening te
brengen:
- bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de
opleidng: 10% van het collegegeld.
- bij annulering tussen twee maanden en een maand voor
aanvang van de opleiding 25% van het collegegeld.
- bij annulering tussen een maand en twee weken voor
aanvang van de opleiding 50% van het collegegeld.
- bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de
opleiding het totale collegegeld.

Leermiddelen
Voor aanvang van de studie worden studenten op de hoogte
gebracht van leermiddelen, boeken en het benodigde
lesmateriaal. Eventuele readers of MBOzaak-methodes
worden ook door de school uitgereikt. De student is verplicht
de voorgeschreven readers of methodes af te nemen. Het
copyright van deze readers en methodes is eigendom van
MBOzaak. Het is studenten niet toegestaan dit materiaal te
vermenigvuldigen, aan derden af te staan of in gebruik te
geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
MBOzaak. Voor aanvang van het schooljaar ontvang je het
lesrooster. MBOzaak houdt zich het recht voor
roosterwijzigingen aan te brengen en het lesprogramma
eventueel aan nieuwe eisen aan te passen. Bij onvoldoende
deelname behoudt MBOzaak zich tevens het recht voor een
studie te annuleren of de student naar een andere locatie te
verwijzen. Bij annulering van een studie door MBOzaak
vervalt de betalingsverplichting en worden eventueel betaald
collegegeld gecrediteerd. Voor eventuele klachten kun je je
richten tot de directie van MBOzaak.
Algemeen
Elke student neemt kennis van de inhoud, eisen rond
vooropleiding etc. zoals die zijn aangegeven in de studiegids
en op de website. Na aanmelding ontvang je een schriftelijke
bevestiging waarmee MBOzaak aangeeft dat zij jou als
student aanvaart. MBOzaak behoudt zich het recht voor de
inhoud van de studies te wijzigen. De studenten worden in dit
geval schriftelijk op de hoogte gesteld. MBOzaak zal zich
conformeren aan de wettelijke regelingen vastgelegd in de
WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) en kan voor deze
wettelijke regelingen of voortvloeisels daarvan niet
aansprakelijk worden gesteld voor de verstrekte informatie
over andere instanties (bijv. DUO), fictieve
rekenvoorbeelden, veranderde uitvoering van het onderwijs
programma of andere zaken. MBOzaak stelt zich niet
aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigen van je
eigendommen. MBOzaak verwacht van haar studenten dat
ze WA-verzekerd zijn.
Fiscale mogelijkheden Het collegegeld is onder
voorwaarden aftrekbaar. Informatie hierover kun je opvragen
bij de Belastingdienst (0800-0543) of op de website van de
Belastingdienst.
Wijziging van de Algemene Voorwaarden
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de
Algemene Voorwaarden door MBOzaak worden gewijzigd.
Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden ten
minste tien kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan
bekendgemaakt. Bekendmaking vindt plaats door middel van
een persoonlijke kennisgeving of door middel van een
algemene kennisgeving op de website.

