Inschrijvingsvoorwaarden
I. Inschrijving
a. Inschrijving als cursist(e) geschiedt door inlevering van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier (indien minderjarig ondertekend door ouder of voogd) aan:
Stichting Opleidingsinstituut Kosmos, Schootsestraat 14, 5616 RD Eindhoven
Een online inschrijving via internet wordt beschouwd als een inschrijving, de cursist ontvangt bij de intake het inschrijfformulier dat, volledig ingevuld en ondertekend, dient te worden ingeleverd.
De inschrijving geldt voor de reguliere duur van de opleiding.
De cursist dient bij het intakegesprek of voor aanvang van de studie kenbaar te maken als er persoonlijke omstandigheden of handicaps zijn waarmee rekening moet worden gehouden.
De schoolleiding behoudt zich het recht voor, binnen de mogelijkheden van de school en het lesprogramma, om daar wel of geen rekening mee te houden.
Eventuele afspraken daarover moeten expliciet in de studieovereenkomst worden vermeld.
b. De studieovereenkomst treedt in werking op datum van inschrijving/intakegesprek.
II. Aanvang opleiding
c. In het intakegesprek worden afspraken gemaakt over de startdatum van de opleiding, het lesrooster en de betalingsregeling voor wat betreft:
·
de nota van de te betalen kosten
·
een machtigingsformulier voor het automatisch incasseren van de termijnbedragen, indien het cursusgeld in termijnen voldaan wordt.
d. De cursist(e) vult het incasso-machtigings-formulier volledig in en levert dit op school in bij de directie.
e. De cursist(e) vult het cursistregistratieformulier in en verstrekt een kopie van het ID-bewijs en voor de opleiding relevante diploma´s , voorzien van het BSN nummer.
III Betaling
f. De opleidingskosten dienen in principe ineens te worden voldaan. Het instituut biedt de mogelijkheid om de cursusgelden, na betaling van de aanvangskosten, per automatische incasso in termijnen te voldoen.
De opleidingskosten dienen binnen de reguliere cursusperiode of bij voortijdige beëindiging van de cursus volledig te zijn voldaan. Voor verlenging na deze periode wordt extra lesgeld berekend.
g. Het Instituut bepaalt het aantal termijnen, de termijnbedragen en periodes waarbinnen de opleidingskosten volledig voldaan moeten zijn. Afwijkingen van hetgeen in de brochure staat is mogelijk.
h. De aanvangskosten dienen, in verband met de aanschaf van werk- en boekenpakketten te zijn voldaan binnen de termijn die op de factuur vermeld staat.
I. Betalingen per bank dienen overgemaakt te worden op rekeningnummer NL37 ABNA 0403 5202 82 bij ABN/AMRO te EINDHOVEN ten name van Stichting Opleidingsinstituut Kosmos onder vermelding van het factuurnummer.
j. Bij betaling in termijnen worden rentekosten berekend, deze zijn bij de termijnbedragen inbegrepen. Bij betalingsachterstand worden 2,5 % extra rentekosten in rekening gebracht op de uitstaande vordering.
k.Voor te betalen examengelden ontvangt de cursist(e) bij aanvang van het schooljaar een betalingsoverzicht. Het examengeld dient bij inschrijving voor deelname aan een examen contant te worden voldaan.
Aanmelding voor deelname aan het examen bij het externe examenburo gebeurt pas als het examengeld daarvoor betaald is.
Voor examen-aanmeldingen na de verstreken inschrijftermijn worden extra kosten berekend.
IV Voorwaarde voor het voortijdig ontbinden van de overeenkomst
l. Voor aanvang van de cursus:
Voor annulering van een inschrijving geldt een bedenktijd van 14 dagen. De inschrijfdatum voor de bedenktijd is bepalend en u Instituut Kosmos hebt laten weten dat u gebruik maakt van de bedenktijd.
Na deze bedenktijd en tot 28 dagen voor aanvang van de eerste les kan de cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven, schriftelijk geannuleerd worden. In dat geval wordt 10% van het lesgeld in rekening gebracht.
Na deze bedenktijd en korter dan 28 dagen voor aanvang van de opleiding wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht.
m. Na aanvang cursus
Bij voortijdige beëindiging blijven de gehele opleidingskosten verschuldigd.
n. Tijdens de cursus
Mocht de cursist(e) tijdens de cursus besluiten van het verder volgen van de opleiding af te zien, dan dient dit per aangetekende brief aan de directie van het instituut kenbaar gemaakt te worden.
De nog resterende opleidingskosten blijven volledig verschuldigd. Er wordt geen restitutie gedaan van reeds betaalde opleidingskosten.
o. Bij overlijden van de cursist(e) wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd met ingang van datum overlijden. Vanaf de eerste van de volgende maand zijn geen opleidingskosten meer verschuldigd.
p. De voorgaande voorwaarden zijn ook bindend voor een werkgever of instantie die de cursus voor een cursist(e) betaald.
q. Reeds betaald cursusgeld voor zover dit betrekking heeft op de periode na overlijden zal worden gerestitueerd gerekend vanaf de 1ste van de maand na overlijden.
V Lestijden en plaats
r. Het instituut is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmelding, de cursuslocatie, de cursusdag of lestijd vóór aanvang van de cursus te wijzigen of de cursus te annuleren.
Het instituut dient dit aan de betreffende cursist(e) schriftelijk mee te delen. Indien een dergelijke wijziging de cursist(e) niet schikt dient deze voor aanvang van de cursus dit eveneens schriftelijk kenbaar te maken.
De overeenkomst zal, zonder kosten voor de cursist(e), worden ontbonden en gedane betalingen zullen worden terugbetaald.
s. Het instituut is, met uitzondering van het vermelde onder V r. , gerechtigd om in gevallen van overmacht lesdata, -tijden en -locatie te wijzigen. De eventuele extra kosten daarvan worden niet vergoed.
u. De vakantiedata komen (voor zover mogelijk) overeen met de data vastgesteld voor het basisonderwijs voor de regio Zuid. Deze data worden door het instituut voor aanvang van de cursus kenbaar gemaakt.
v. De opleiding wordt geacht te zijn beëindigd aan het einde van de reguliere opleidingsperiode en voldaan is aan het aantal daarvoor ingeplande aantal lesdagen. Gemiste lessen door afwezigheid worden niet ingehaald.
VI Aansprakelijkheid
w. De directie is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan cursisten of modellen toebehorende voorwerpen.
x. Schade die door de cursist(e) wordt toegebracht aan schoolgebouw, inventaris, aparatuur, moedwillig of door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist(e), of haar wettelijke vertegenwoordiger, worden hersteld.
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