ALGEMENE VOORWAARDEN NT2-ACADEMY
Inschrijving nieuwe cliënten
1. Inschrijving dagcursussen: als u aan een dagcursus wilt deelnemen, is een persoonlijk gesprek op het
spreekuur van VU-NT2 noodzakelijk, ook als u via www.nt2.vu.nl een inschrijfformulier hebt ingevuld.
Afhankelijk van het resultaat van dit gesprek moet u eventueel een intaketoets doen.
2. Inschrijving avondcursussen: als u aan een avondcursus wilt deelnemen, schrijft u zich in via
www.nt2.vu.nl of tijdens het spreekuur van VU-NT2. Als u geen absolute beginner bent, moet u een
intaketoets doen.
3. Reservering: na inschrijving ontvangt u een uitnodigingsbrief met informatie. Er is dan een plaats voor u
gereserveerd.
4. Wachtlijst: als een cursus waaraan u wilt deelnemen volgeboekt is, wordt u op een wachtlijst geplaatst.
Uiterlijk drie dagen na aanvang van de cursus krijgt u bericht of er een plaats is vrijgekomen. Als dit niet
het geval is, ontvangt u het betaalde cursusgeld terug.
5. Annulering cursus: bij onvoldoende (betaalde) inschrijvingen wordt de cursus geannuleerd. VU-NT2 zal
dit uiterlijk de vrijdag voor de geplande aanvang van de cursus melden aan de ingeschreven cursisten. U
ontvangt dan het betaalde cursusgeld terug.
6. Definitieve plaatsing: de reservering wordt definitief
a. als u het volledige cursusbedrag binnen de betaaltermijn heeft betaald,
b. als u niet op de wachtlijst wordt geplaatst (zie punt 4) en
c. als de cursus niet wordt geannuleerd (zie punt 5).

Inschrijving zittende cursisten
7.

Vereist toelatingsniveau voor vervolgcursus: om deel te nemen aan een cursus hoger dan niveau 1,
moet u geslaagd zijn voor de eindtoets van het voorgaande niveau. Als u zakt voor deze eindtoets, wordt
u niet toegelaten tot het volgende niveau. U krijgt dan het reeds door u betaalde cursusgeld terug.

Betaling cursusgeld
8.

9.

Wijze van betaling: u kunt betalen per PIN-betaling of overboeking. De bankgegevens van VU-NT2:
Rekeningnummer: 48.75.97.915
Rekeninghouder: VU-NT2, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
Voor internationale transfers:
Bank:
ABN-AMRO, Amsterdam
IBAN-nummer:
NL87ABNA0487597915
BIC/SWIFT code:
ABNANL2A
Betalingstermijn: u moet het cursusgeld betalen vóór het begin van de cursus, binnen de in de
uitnodigingsbrief genoemde termijn. Als u het cursusgeld niet binnen die termijn hebt betaald, mag u niet
deelnemen aan de cursus.

Annulering deelname
10. Terugbetaling: tot twee weken voor aanvang van de geboekte cursus kunt u een definitieve, betaalde
inschrijving annuleren. Dit kan per mail (vu-nt2@vu.nl) of per telefoon (+31 20 598 63 98). U betaalt dan
alleen €25,- administratiekosten. Bij annulering korter dan twee weken voor het begin van de cursus
wordt het betaalde cursusgeld niet aan u terugbetaald.
11. Tussentijdse beëindiging: als u tijdens een cursusperiode stopt met een cursus, wordt het cursusgeld
niet aan u terugbetaald, ook niet een deel daarvan.

