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Artikel 1 

Aard en doel van de begeleiding  
De inhoud en de uitgangspunten van de begeleiding zijn nader uiteengezet op de website van Finaal 
Educatie (hierna: ‘Opdrachtnemer’). De ouder of verzorger (hierna: ‘Opdrachtgever’) wiens kind 
(hierna: ‘Deelnemer’) aan de begeleiding deelneemt, heeft voor aanvang van de begeleiding hiermee 
de mogelijkheid gehad om deze in te zien. Voor wat betreft de feitelijke inhoud van de begeleiding 
wordt de inhoud van de website geacht deel uit te maken van de begeleidingsovereenkomst. Voor 
zover nodig, worden het doel en de inhoud van de begeleiding vastgesteld aan de hand van een 
voorafgaand in gang gezette vooronderzoek (screening). De uitslag van dit onderzoek wordt met de 
opdrachtgever besproken. Daar waar mogelijk en nodig zal het doel en de inhoud van de begeleiding 
op het persoonlijke gebruikersdeel van de opdrachtgever worden weergegeven.  

 
Artikel 2 

Tarieven  
De op de site van de Opdrachtnemer vermelde tarieven (zie www.finaaleducatie.nl/tarieven) zijn de 
voor de Opdrachtgever geldende tarieven. Afwijkende tarieven kunnen van toepassing zijn, indien 
deze onderling schriftelijk zijn overeengekomen.  
 

Artikel 3 

Voorwaarden  
Tijdens de digitale inschrijving worden de algemene voorwaarden ter inzage aangeboden. Door 
aanvaarding geeft de Opdrachtgever aan akkoord te gaan met de inhoud ervan.  
 

1) Na het volgen van twee proeflessen is de de inschrijving afgerond en is op grond daarvan de 
Opdrachtgever de volledige contributie verschuldigd. Deze lessen vangen vanaf de eerste 
week na het afleggen van de intaketoets aan, ongeacht of de Deelnemer de lessen wel of 
niet heeft bijgewoond.  

2) Naast de contributie voor de bijlessen is de Opdrachtgever ook de hieronder vermelde 
materiaalkosten verschuldigd aan de Opdrachtnemer. Deelnemers hebben recht op 20% 
korting op de reguliere prijzen. 

a. Groep 3: Geen materiaalkosten 
b. Groep 4: Geen materiaalkosten 
c. Groep 5: Geen materiaalkosten 
d. Groep 6: Bijlesboeken + toetstrainers.  Zie http://citomateriaal.nl/product-categorie/groep-6/ 
e. Groep 7: Bijlesboeken + toetstrainers.  Zie http://citomateriaal.nl/product-categorie/groep-7/ 
f. Groep 8: Bijlesboeken + toetstrainers.  Zie http://citomateriaal.nl/product-categorie/groep-8/ 

 
3) De inschrijving gaat in vanaf de eerste les van de Deelnemer. Bij de berekening van de contributie 
worden de maandbedragen verrekend naar weekbedragen.  
 
5) De Deelnemer dient altijd op tijd aanwezig te zijn voor de lessen, en de bijbehorende materialen 
ten alle tijden bij zich te hebben. Een eventuele afwezigheid dient minstens 30 minuten voor 
aanvang van de lessen doorgegeven te worden.  
 
6) De deelnemer dient zich te houden aan de algemene regels van de Opdrachtnemer. Bij 
herhaaldelijk onfatsoenlijk gedrag kan het bestuur van de Opdrachtnemer beslissen om de 
Deelnemer tijdelijk of definitief te schorsen. Een mogelijkheid tot bezwaar tegen een dergelijke 
beslissing door de Opdrachtgever en/of de Deelnemer is niet mogelijk. De Opdrachtgever kan wel om 
een verklaring van de Opdrachtnemer vragen, waarin een beslissing voor en schorsing door de 

file:///C:/Users/user/Downloads/www.finaaleducatie.nl/tarieven
http://citomateriaal.nl/product-categorie/groep-6/
http://citomateriaal.nl/product-categorie/groep-7/
http://citomateriaal.nl/product-categorie/groep-8/
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Opdrachtnemer wordt onderbouwd. In het geval van een definitieve schorsing wordt een 
opzegtermijn van 3 maanden (zie sub 9) gehanteerd.  
 
_______________ 

7) De Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade die door toedoen van de Deelnemer 
ontstaat aan materiaal, gerekend tot inventaris van de Opdrachtnemer, of de inventaris van 
schoolgebouwen en/of de vestigingen onder beheer van de Opdrachtnemer.  
 
8) Alle veranderingen die een wijziging van de administratieve gegevens van de Deelnemer met zich 
mee brengen, zoals een verhuizing, of een vermindering van het aantal lesdagen en/of -uren, dienen 
tijdig en schriftelijk door de Opdrachtgever te worden doorgegeven aan de Opdrachtnemer.  
 
9) De opzegtermijn bedraagt 3 maanden. De uitschrijving dient plaats te vinden d.m.v. het 
uitschrijfformulier van van de Opdrachtnemer.  
 
10) De verschuldigde contributie kan op een van de onderstaande manieren worden betaald. Indien 
de betalingsafspraken niet worden nageleefd, zal er automatisch worden overgegaan naar 
automatisch incasseren. In dat geval zal naast de verschuldigde contributie, ook incassokosten 
worden berekend.  
 
Betalingsvorm     Bedrag    Betalingsdata  
In 1 keer     Contributie   voor aanvang van de eerste les  
In 3 termijnen     Contributie + €7,00  voor aanvang eerste les, 1 dec, 1 feb  
Automatisch incasseren (10 termijnen)  Contributie + €17,00  eerste week van iedere maand  
 
Het is de Opdrachtnemer toegestaan deze betalingsvoorwaarden tussentijds aan te passen. Indien 
een dergellijke aanpassing daadwerkelijk wordt doorgevoerd, zal de Opdrachtnemer de 
Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen.  
 

Artikel 4 

Verhoging lesgelden  
Het is de Opdrachtnemer toegestaan deze de hoogte van de lesgelden jaarlijks aan te passen. Indien 
een dergellijke aanpassing daadwerkelijk wordt doorgevoerd, zal de Opdrachtnemer de 
Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen. 
  

Artikel 5 

Uitsluiting aansprakelijkheid  
De Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende de door de Deelnemer op 
diens reguliere onderwijsinstelling te behalen resultaten.  
 

Artikel 6 

Betalingen  
Betaling van de kosten voor de begeleiding worden vooraf in rekening gebracht op jaarbasis en door 
de Opdrachtgever voldaan.  
 

Artikel 7 

Duur overeenkomst, beëindiging overeenkomst zijdens de 
Opdrachtgever  
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De begeleidingsovereenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging. De overeenkomst kan op ieder 
willekeurig moment in een schooljaar ingaan. Tussentijdse beëindiging door de Opdrachtgever is 
mogelijk, met in achtneming van de onder artikel 3 sub 9 vermelde opzegtermijn van drie maanden. 
De overeenkomst wordt aan het eind van elk schooljaar stilzwijgend verlengd, indien door de 
Opdrachtgever niet tijdig is opgezegd.  
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Artikel 8 

Beëindiging overeenkomst zijdens Opdrachtnemer  
De Opdrachtnemer kan de begeleiding opschorten, dan wel beëindigen indien:  

 de Deelnemer de afspraken regelmatig niet nakomt  

 de Deelnemer zich zodanig misdraagt, waardoor een effectieve begeleiding ernstig wordt 
belemmerd  

 de Deelnemer al dan niet opzettelijk verzuimt informatie m.b.t. zijn studie door te geven  

 de Deelnemer regelmatig in strijd met de regels inzake het gebruik van de website handelt  

 de Deelnemer regelmatig studie-instructies negeert  

 de Opdrachtgever de lesgelden niet tijdig voldoet  
 

Artikel 9 

Betrouwbaarheid informatie  
Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij de actuele informatie betreffende zijn studie of 
schoolsituatie volledig en juist doorgeeft. De studie-adviezen van de studiecoach en de docent zijn op 
deze informatie gebaseerd. In geval van twijfel kan de Opdrachtnemer besluiten de informatie via de 
de Opdrachtgever op juistheid te laten controleren bij de onderwijsinstelling van de Deelnemer. De 
Opdrachtnemer is hiertoe echter niet verplicht.  
 

Artikel 10 

Beroep op toezeggingen medewerkers van Opdrachtnemer  
Beroep op toezeggingen door de medewerkers van de Opdrachtgever is enkel mogelijk indien deze 
toezeggingen door de medewerkers schriftelijk zijn gedaan.  
 

Artikel 11 

Kosten bij niet tijdige betaling  
In het geval er voor de Opdrachtnemer extra kosten ontstaan voor het incasseren van niet betaalde 
lesgelden, komen deze geheel voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten bedragen altijd 15% 
van de hoofdsom met een minimum van € 40,-.  
 

Artikel 12 

Voorwaarden bureau Omnicas  
Voor het innen van niet betaalde lesgelden waarbij het minnelijke traject is verlopen maakt de 
Opdrachtnemer gebruik van de diensten van incassobureau Omnicas. Voor zover nodig verwijzen wij 
u naar deze voorwaarden.  
 
Administratie adres  
Het correspondentieadres van de Opdrachtnemer is info@finaaleducatie.nl 

https://omnicas.net/Betalingsvoorwaarden

