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Inschrijving nieuwe cursisten
1. Inschrijving dagcursussen
Als je aan een dagcursus wilt deelnemen, schrijf je je in via www.nt2.vu.nl. Daarna kom je naar het
spreekuur van VU-NT2, want een persoonlijk gesprek is noodzakelijk. Afhankelijk van het resultaat van dit
gesprek, word je uitgenodigd een intaketoets te doen.
2. Inschrijving avond- en zaterdagcursussen
Als je aan een avondcursus wilt deelnemen, schrijf je je in via www.nt2.vu.nl of tijdens het spreekuur van
VU-NT2. Als je geen absolute beginner bent, moet je een intaketoets doen.
3. Reservering
Na inschrijving en eventueel een intaketoets, ontvang je een uitnodigingsbrief met cursusinformatie en een
verzoek tot betaling. Er is dan een plaats in de cursus voor je gereserveerd.
4. Wachtlijst
Als je je na de inschrijftermijn aanmeldt voor een cursus die is volgeboekt, word je op een wachtlijst
geplaatst. Tot uiterlijk één week na aanvang van de cursus kun je nog bericht krijgen dat er een plaats is
vrijgekomen. Is dit niet het geval, dan ontvang je het betaalde cursusgeld terug.
5. Annulering cursus
Bij onvoldoende (betaalde) inschrijvingen wordt de cursus geannuleerd. VU-NT2 zal dit uiterlijk drie dagen
voor de geplande aanvang van de cursus melden aan de ingeschreven cursisten. Je ontvangt dan het
betaalde cursusgeld terug.
6. Definitieve plaatsing
De reservering wordt definitief
als je het volledige cursusbedrag binnen de betaaltermijn hebt betaald (zie punt 15), of als je kunt
aantonen dat je werkgever of het UAF voor jouw cursus zal betalen middels een factuur,
 als je niet op de wachtlijst wordt geplaatst (zie punt 4) en
 als de cursus niet wordt geannuleerd (zie punt 5).
7. Huisregels
Eenmaal geplaatste cursisten houden zich aan de huisregels van VU-NT2 omtrent verplichte
aanwezigheid bij de lessen en het maken van huiswerk. Cursisten ontvangen de huisregels op de eerste
cursusdag of kunnen deze opvragen bij de cursusadministratie
Inschrijving zittende cursisten
8. Inschrijving
Zittende cursisten ontvangen vóór de eindtoetsen een uitnodigingsbrief voor het volgende niveau. Als je
per email aan VU-NT2 bevestigt dat je verder wilt met de volgende cursus en het cursusgeld betaald hebt,
wordt er een plaats voor je gereserveerd in die cursus.
9. Vereist toelatingsniveau voor vervolgcursus
Om deel te nemen aan een cursus hoger dan niveau 1, moet je geslaagd zijn voor de eindtoets van het
voorgaande niveau. Als je zakt voor deze eindtoets, word je niet toegelaten tot het volgende niveau. Je
krijgt dan het reeds door jou betaalde cursusgeld voor het volgende niveau terug.
10. Wachtlijst
Zittende cursisten krijgen voorrang boven nieuwe cursisten, mits het volledige cursusbedrag binnen de
betaaltermijn is betaald.

11. Doubleren
Als je niet geslaagd bent, mag je de cursus overdoen, mits de docenten en de coördinator Academy
daarmee akkoord gaan. Je wordt dan op de wachtlijst geplaatst. Je hoort uiterlijk twee weken na de start
van de cursus of je de cursus mag overdoen.
12. Annulering cursus
Zie punt 5.
13. Annulering deelname
Zie punt 17.
14. Definitieve plaatsing De reservering wordt definitief
 als je geslaagd bent voor de eindtoets (zie punt 9),
 als je het volledige cursusbedrag binnen de betaaltermijn hebt betaald (zie punt 15) en
 als de cursus niet wordt geannuleerd (zie punt 5).
Betaling cursusgeld
15. Betalingstermijn
Je moet het cursusgeld betalen vóór het begin van de cursus, binnen de in de uitnodigingsbrief genoemde
termijn. Als je het cursusgeld niet binnen die termijn hebt betaald, mag je niet deelnemen aan de cursus.
16. Wijze van betaling
Je kunt betalen per PIN-betaling of overboeking per bank.
Annulering deelname
17. Terugbetaling
Tot twee weken voor aanvang van de geboekte cursus kun je een definitieve, betaalde inschrijving
annuleren. Dit kan per mail (vu-nt2@vu.nl) of per telefoon (+31 20 598 63 98). Je betaalt dan alleen € 25,administratiekosten. Bij annulering korter dan twee weken voor het begin van de cursus wordt het
betaalde cursusgeld niet aan je terugbetaald.
18. Tussentijdse beëindiging
Als je tijdens een cursusperiode stopt met een cursus, wordt het cursusgeld niet aan je terugbetaald, ook
niet een deel daarvan. Het cursusgeld kan ook niet worden gebruikt voor betaling van een (andere) cursus
in een andere periode.
VU-NT2 kan om humanitaire redenen besluiten om van deze voorwaarde af te wijken. Een
beargumenteerde aanvraag daarvoor dient vergezeld te gaan van een doktersverklaring of ander relevant
document. De beslissing van VU-NT2 is bindend.

