
 

 

 
 
 
 
 I N S C H R I J V I N G S V O O R W A A R D E N    

 
 

1. De studieovereenkomst bestaat uit enerzijds de informatiegids en anderzijds 
het aanmeldingsformulier met de daarop vermelde inschrijvingsvoorwaarden. 

 
2. Plaatsing voor enige studie vindt plaats naar volgorde van aanmelding, die 

zowel schriftelijk als telefonisch kan geschieden. 
 
3. Inschrijving vindt plaats na ontvangst van het volledig ingevulde en 

aanmeldingsformulier via de website www.cbla-studies.nl  
 
4. Alle cursussen worden georganiseerd onder voorbehoud van voldoende 

deelname. 
CBLA – studies is niet verantwoordelijk voor het annuleren van een cursus 
wegens onvoldoende deelname. Bij annulering worden reeds betaalde gelden ( 
c.q. onderwijsbijdragen ) onmiddellijk gerestitueerd. 

 
5. De studieovereenkomst treedt in werking op het moment dat de cursist het 

bewijs van inschrijving van CBLA studies per mail heeft ontvangen. 
 
6. De cursist accepteert de inschrijvingsvoorwaarden, zoals die op de website 

van CBLA – studies zijn vermeld . 
 
7. Cursisten van CBLA – studies betalen geen inschrijfgeld. 
 
8. Bij betaling in termijnen zijn de maandelijkse termijnen verschuldigd op de 

eerste cursusavond van de maand gedurende de duur van de studie. 
 
9. De betaling geschiedt via een bankoverschrijving 
 
10. De cursist(e) ontvangt de factuur inclusief 21 % BTW per mail , waarna 

betaling binnen 10 dagen dient te geschieden. 
 
11. De cursist, die het totale cursusgeld ineens betaalt, dient tevens binnen 10 

dagen na facturering dit bedrag op de te noemen rekening van CBLA – studies 
over te maken. 

 
12. De incassokosten, als gevolg van het niet tijdig betalen c.q. te laat betalen, 

zullen verhaald worden op de cursist. 
 
13. Annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te geschieden.  
 

http://www.cbla-studies.nl/


14. Indien men annuleert voor de 15e van enige maand van de betreffende cursus, 
is voor de opvolgende 3 maanden nog cursusgeld verschuldigd. Indien men 
annuleert na de 15e van enige maand gedurende de cursus, is nog 4 maanden 
cursusgeld verschuldigd. Indien de werkgever zijn verplichtingen jegens CBLA 
studies niet nakomt of zich daartoe niet bereid verklaart, is de cursist(e) 
bevoegd de overeenkomst voor eigen rekening voort te zetten. 

  
15. De studie-overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden bij overlijden van de 

cursist(e). Reeds betaalde lesgelden worden aan de wettelijke erfgenamen 
terugbetaald, voor zover deze betrekking hebben op de periode na het 
beëindigen van de overeenkomst. 
Indien een werkgever in deze voor een werknemer de studie-overeenkomst is 
aangegaan, is deze overeenkomst van overeenkomstige toepassing. Restitutie 
van reeds betaalde lesgelden zal geschieden aan de werkgever. 

 
16. Het door CBLA- studies verstrekte en te gebruiken cursusmateriaal, in de vorm 

van kopieën en/of syllabus, blijft eigendom van de cursist(e). 
 
17. Met inachtneming van de punten 13, 14 en 15 van de 

inschrijvingsvoorwaarden van Onderwijsinstituut CBLA – studies eindigen de 
wederzijdse rechten en plichten, voortvloeiende uit de overeenkomst, zodra de 
overeenkomst is ontbonden. Reeds tevoren betaalde onderwijsbijdragen 
worden terugbetaald voor zover deze betrekking hebben op de periode na de 
beëindiging van de studie-overeenkomst. 

 
18. In gevallen, waarin bovenstaande voorwaarden niet voorzien, zal CBLA –

studies overleg plegen met de cursist(e) alvorens een beslissing te nemen. 
 
19. Indien de cursist(e) op- of aanmerkingen heeft betreffende de cursus, kan deze 

zich in eerste instantie wenden tot de leiding van CBLA – studies . CBLA 
onderschrijft de gedragscode , klachtenregeling  en algemene voorwaarden 
van de NRTO  ( zie website) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


