
Algemene Voorwaarden 
Algemene bepalingen van de schoolovereenkomst Juniorcollege (versie juli 2016) 
 
Algemene bepalingen 
De studieovereenkomst heeft betrekking op het schooljaar zoals op het inschrijfformulier vermeld. De schoolgids 
maakt onderdeel uit van deze overeenkomst 
 
 
Inschrijving 

ü Voordat tot inschrijving bij Juniorcollege kan worden overgegaan, vindt er een toelatingsgesprek plaats. 
Indien de leerling naar het oordeel van de Juniorcollege over de juiste kwalificatie beschikt, wordt er een 
studieovereenkomst aangegaan. 

ü De studieovereenkomst treedt in werking na ondertekening van een volledig ingevuld en ondertekend 
inschrijfformulier, door de ouders en door de directie van Juniorcollege. 
 

 
Ontbinding studieovereenkomst 

1. De studieovereenkomst eindigt op de laatste dag van het schoolvakantie. 
2. Beëindiging van de studieovereenkomst door de ouders van de cursist voor het einde van het 

schooljaar geschiedt per aangetekend schrijven, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 
maanden.  
Opzeggen kan alleen per 31 december en per 31 augustus. Indien de ouders tijdens een mondeling 
gesprek te kennen geven de opleiding te willen beëindigen, dan is de opzegging  alleen rechtsgeldig 
door schriftelijke acceptatie van Juniorcollege. De opzegtermijn(3 maanden) gaat in op de eerste 
dag van de kalendermaand volgend op de maand waarin de opzegging geschiedt. Als datum van de 
opzegging geldt de datum van het poststempel van de aangetekende brief. In geval van tussentijdse 
beëindiging van de studieovereenkomst is het cursusgeld over de opzegtermijn geheel direct 
opeisbaar. 

3. Bij ontbinding van de studieovereenkomst door opzegging van de ouders wordt het restant 
cursusgeld gerestitueerd. Restitutie geschiedt pro rato met inachtneming van de opzegtermijn, 
waarbij het cursusjaar op 12 maanden (september t/m augustus) wordt gesteld. 

4. Juniorcollege is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, 
indien de ouders (of leerling) niet aan hun verplichtingen voldoen.  Het gestelde in aandachtspunt  2 
en 3 van dit artikel is dan overeenkomstig van toepassing. 

5. Ingeval van overlijden van de leerling wordt de studieovereenkomst met onmiddellijke ingang 
ontbonden. Het restantcursusgeld wordt dan gerestitueerd. Restitutie geschied pro rato, waarbij het 
cursusjaar op 12 maanden wordt gesteld (september t/m augustus). 

6. De wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst eindigen bij 
ontbinding van de overeenkomst. Het nog niet betaalde cursusgeld – voor zover betrekking 
hebbend op de periode voor de beëindiging van de overeenkomst - blijft uiteraard verschuldigd. 

 
 
Financiële verplichtingen 
De ouders ontvangen van Juniorcollege een factuur voor het cursusgeld. 

ü Het volledige cursusgeld dient op de rekening van Juniorcollege te zijn bijgeschreven voor 1 september 
voorafgaande aan het schooljaar, tenzij een ander betaalschema is overeengekomen. 

ü Indien niet tijdig aan de betaalverplichtingen wordt voldaan, al dan niet in termijnen, is Juniorcollege 
gerechtigd het volledig verschuldigde bedrag direct en in zijn geheel op te eisen. 

ü Bij te late betaling is een rente verschuldigd van 1% per maand, een gedeelte van een maand wordt 
voor een volle maand gerekend. 

ü Alle op de inning vallende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk (deze zijn 15% met een 
minimum van € 40,--), zijn voor rekening van de nalatige contractant. 

ü In geval van niet-betaling of onvolledige betaling kan de leerling de toegang tot het volgen van de 
lessen, al dan niet tijdelijk, worden ontzegd. 

ü Een wettelijk vertegenwoordiger/borg die in het buitenland woonachtig is, dient bij inschrijving aan 
Juniorcollege een laatstgenoemde conveniërende bankgarantie te overhandigen ter hoogte van het 
cursusgeld.  



 
 
Opleiding, lesrooster, cursusduur 
De schooldagen, schooltijden, dagritme worden door Juniorcollege vermeld in de schoolgids. Deze gids 
ontvangen ouders bij inschrijving. 
 
 
Auteursrecht 
Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van Juniorcollege berust bij Juniorcollege. Het materiaal mag niet 
vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere 
wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Juniorcollege. 
 
 
Beroep 

ü Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing en eventuele geschillen die 
ter zake deze overeenkomst of van nader daarmee in verbandstaande overeenkomsten mochten 
ontstaan, zullen worden beslecht door de daarvoor bevoegde rechter. 

 
 
Overige bepalingen 

ü De leerlingen dienen zich te houden aan het schoolreglement, zoals beschreven in de schoolgids. Het 
zich niet houden aan de regels kan een reden zijn tot schorsing of uitsluiting van het onderwijs, zulks 
uitsluitend ter beoordeling van de directie, hierbij wordt geen restitutie verleend van het cursusgeld. 

ü Door ondertekening van het inschrijfformulier geven de wettelijk vertegenwoordigers van de leerling te 
kennen op de hoogte te zijn van de aangegane verplichtingen, zoals hier zijn aangegeven en deze 
volledig en onvoorwaardelijk na te komen. 

 
 

Borgtochtvoorwaarden 
Onderstaande borgtochtvoorwaarden maken een integraal deel uit van de studieovereenkomst tussen 
Juniorcollege en de borg.  

ü De borg stelt zich als borg garant voor de financiële verplichtingen van de leerling (debiteur) jegens 
Juniorcollege. 

ü De borgtocht is voor een borg een ondeelbare schuld, zodat Juniorcollege iedere van diens erfgenamen 
voor het geheel zal kunnen aanspreken. 

ü De kosten van invordering en procedures komen geheel voor rekening van de borg. 
ü Voor deze borgtochtvoorwaarden geldt uitsluitend het Nederlands Recht. 

 
 

Betalingsschema 
 
Keuze 1 
Bij inschrijving inschrijfgeld en 50% van het cursusgeld, de resterende 50% van het cursusgeld voor 31 augustus 
van het schooljaar. 
 
Keuze 2 
Betaling in drie termijnen. Dit is alleen mogelijk als u bij ondertekening van het inschrijfformulier tevens een 
machtiging voor automatische incasso tekent. Bij betaling in termijnen worden geringe extra kosten in rekening 
gebracht. Deze kosten worden voor ondertekening met u besproken. 
 
Keuze 3 
Betaling per maand.  Dit is alleen mogelijk als u bij ondertekening van het inschrijfformulier tevens een machtiging 
voor automatische incasso tekent. Bij betaling in termijnen worden geringe extra kosten in rekening gebracht. 
Deze kosten worden voor ondertekening met u besproken. 
 


