ALGEMENE VOORWAARDEN ASSESSMENTS VU-NT2
Ingangsdatum: 1 mei 2016
Organisatie assessment
1.
2.

3.

Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier online in te vullen.
Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging met de datum voor het assessment
en de factuur. De datum voor het assessment heeft een bindend karakter. U kunt het
assessment niet verplaatsen.
Uw portfolio moet minimaal één maand voor de geplande datum van het assessment ingeleverd
worden op onderstaand adres (per post of langsbrengen op kamer 12A-64):
Vrije Universiteit Amsterdam
VU-NT2
T.a.v. Nikki Dekker
De Boelelaan 1105
Kamer 12A-64
1081 HV Amsterdam

Factuur assessment
4.
5.

6.

De factuur voor het assessment dient binnen 4 weken na factuurdatum voldaan te zijn.
Wanneer op de inleverdag van uw portfolio (één maand voor het assessment) nog geen volledige
betaling binnen is, dan zijn wij genoodzaakt het assessment te annuleren. Voor een overzicht van
de kosten voor het annuleren, zie punt 7.
Indien de werkgever betaalt, gelden de in de factuur vermelde betalingsvoorwaarden.

Annulering assessment
7. In verband met de voorbereidingstijd van de assessoren en het vervallen van de assessment-datum
worden er annuleringskosten in rekening gebracht. Binnen 8 weken voor het assessment is het
namelijk niet meer mogelijk om een andere kandidaat uit te nodigen omdat die kandidaat minimaal
vier weken nodig heeft om zijn/haar portfolio samen te stellen.
8. Indien u de kosten voor het assessment al heeft betaald worden de onderstaande bedragen
ingehouden op de restitutie van de assessmentkosten:
- tot acht weken voor de assessmentdatum: € 25,- administratiekosten,
- 10% van € 850,- indien u binnen acht tot vier weken voor de datum annuleert,
- 25% van € 850,- indien u binnen vier weken voor de datum annuleert,
- 50% van € 850,- indien u binnen twee weken voor de datum annuleert,
- 100% van € 850,- indien u binnen één week voor de datum annuleert.
Verplaatsen assessment door VU-NT2
9. Als VU-NT2 door omstandigheden binnen een week voor de geplande datum de afspraak moet
verplaatsen, dan ontvangt u 10% korting op het bedrag van € 850,-. Indien de afspraak, langer dan
een week voor de geplande datum, verplaatst wordt dan blijft het volledige bedrag van € 850,verschuldigd.
Privacy
10. Persoonsgegevens worden door VU-NT2 strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.
11. Als u het Certificaat Competent Docent NT2 heeft behaald, dan worden uw naam, emailadres en de
slagingsdatum doorgegeven aan het online register van gecertificeerde docenten van de BVNT2, tenzij u
hier bezwaar tegen maakt.

