
	

Inschrijfvoorwaarden 2018 
 

Door in te schrijven voor een opleiding gaat de student een overeenkomst aan met de 
Academie voor leefstijl en gezondheid. Bij een overeenkomst horen duidelijke afspraken, zodat 
tijdens of na de studie geen onduidelijkheden ontstaan. Onderstaand zijn de afspraken 
overzichtelijk weergegeven. Met het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier 
verklaart de student zich akkoord met de onderstaande voorwaarden. 
 
Algemene bepalingen 
 

1. Als student wordt beschouwd degene van wie een ingevuld en ondertekend of digitaal 
inschrijfformulier is ontvangen. De ingeschreven student ontvangt een bewijs van 
inschrijving. 
 

2. Inschrijving voor een cursusgroep geschiedt in volgorde van binnenkomst. Als een 
cursusgroep is volgeboekt, wordt de student automatisch in een volgende groep 
geplaatst. Plaatsing op de reservelijst gebeurt op volgorde van binnenkomst. 

 
3. De Academie voor leefstijl en gezondheid vraagt geen inschrijfgeld. 

 
4. De student is verplicht het verschuldigde collegegeld steeds voor de op de factuur 

vermelde vervaldatum te voldoen. Studenten en bedrijven die een buitenlands 
verblijfadres hebben, kunnen niet in termijnen betalen. Zodra de volledige factuur is 
betaald, wordt de student toegelaten tot de opleiding. 

 
5. Het lesmateriaal wordt eigendom van de student, nadat het collegegeld volledig is 

betaald. Het auteursrecht en het eigendomsrecht blijven bij het Academie voor 
leefstijl en gezondheid. Het is niet toegestaan lesmateriaal geheel of gedeeltelijk aan 
derden af te staan of te gebruiken of te doen gebruiken voor het geven van onderwijs 
in welke vorm dan ook. 

 
6. Kosten die ontstaan door te late betaling of wanbetaling (incasso) zijn voor rekening 

van de student. Bij wanbetaling of niet betalen van het vereiste collegegeld kan de 
toegang tot de studiebegeleiding (tijdelijk) worden gestopt. Echter daarmee vervalt 
niet de overeenkomst noch de plicht om alsnog te betalen. 

 
7. De Academie voor leefstijl en gezondheid behoudt zich het recht voor om een 

opleiding bij onvoldoende deelname te annuleren. Getracht zal worden de betrokken 
deelnemers in geval van annulering een passend alternatief te bieden. 

 
8. Deze inschrijfvoorwaarden zijn ook van toepassing op de werkgever, die voor één of 

meer werknemer(s) een overeenkomst aangaat. 
 

9. De Academie voor leefstijl en gezondheid werkt aan een continue verbetering van 
haar lesmateriaal en leermethoden. Jaarlijks worden de opleidingsprogramma's 
vastgesteld.  

 



	

10. De Academie voor Leefstijl en Gezondheid streeft naar tevreden 
studenten en partners. Wij doen ons uiterste best om een inspirerende 
studieomgeving te bieden en de beste service te bieden. Wanneer men hier niet 
tevreden over is, is de docent of docenten die verantwoordelijk zijn voor de cursus of 
opleiding het eerste aanspreekpunt. Wanneer men als student of partner van de 
Academie voor Leefstijl en Gezondheid toch een klacht wil melden, verwijzen we naar 
de klachtenprocedure. 

 
11. In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens zal de Academie voor leefstijl 

en gezondheid de door de student verstrekte gegevens niet aan derden ter 
beschikking stellen. De student heeft te allen tijde toegang tot de persoonlijke 
gegevens van de student in de administratie van de Academie voor leefstijl en 
gezondheid. 

 
 

Beëindiging van de studie 
 

 
12. De student kan de opleiding aan de Academie voor leefstijl en gezondheid te allen 

tijde per aangetekende brief opzeggen. Ingeval de reden van beëindiging niet is 
gelegen in het gestelde onder punt 13 en 14 van deze voorwaarden, bent u verplicht 
het collegegeld voor de resterende periode van 12 maanden te betalen en/of vindt er 
geen restitutie van collegegelden plaats. Met de opzegtermijn eindigen de wederzijdse 
rechten en verplichtingen. 
 

13. Bij annulering tot uiterlijk 2 weken voor de startdatum zijn geen kosten verschuldigd. 
Bij annulering na deze termijn is het totale collegegeld verschuldigd. Onder annulering 
wordt mede verstaan die situatie waarin de student deelname aan de opleiding wil 
uitstellen tot een volgend startmoment. Bij annulering voor de geplande startdatum 
heeft de student het recht om kosteloos een andere deelnemer aan de opleiding in 
zijn/haar plaats te laten deelnemen, mits deze voldoet aan de door de Academie voor 
leefstijl en gezondheid gestelde opleidings- of ervaringseisen en deze ten tijde van de 
annulering kenbaar is gemaakt.  

 
14. De student kan de opleiding beëindigen in verband met langdurige ziekte. Dit kan 

geschieden met een aangetekende brief vergezeld van een doktersverklaring. Het 
reeds betaalde collegegeld over de resterende periode wordt dan terugbetaald. In 
geval de student gedurende de opleiding, waarvoor is ingeschreven, komt te 
overlijden, wordt het reeds betaalde collegegeld van de dan geldende periode van 12 
maanden volledig binnen een maand terugbetaald aan de nabestaanden. Dit kan met 
een aangetekende brief vergezeld van een overlijdensbericht. 

 
 
Apeldoorn, 30 november 2018. 


