Ontbindende voorwaarden:
Artikel 1.Wijze van ontbinding / beëindiging van een cursus:
Ontbinding / beëindiging kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven
met bericht van ontvangst (‘handtekening retour’) gericht aan de wederpartij.
Als moment van ontvangst van de annulering geldt de datum van de poststempel.
Artikel 2. Ontbinding voor de aanvang van de cursus (door de cursist):
De cursist heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een overeenkomst het recht de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden.
In geval van ontbinding van de overeenkomst voordat de cursus gestart is, kan de cursist het eventueel al
ontvangen maar ongebruikte onderwijsmateriaal voor de aanvang van de cursus terugzenden en volgt er
restitutie van betaalde bedragen. Indien het onderwijsmateriaal door de Parasol ontvangen wordt na de
startdatum zoals vermeld op het trajectplan, heeft de cursist slechts recht op teruggave 50% van de kosten van
het onderwijsmateriaal. De eventuele kosten van het terugzenden komen voor rekening van de cursist.
Artikel 3. Tussentijdse beëindiging overeenkomt door cursist.
Indien de cursist na aanvang van de cursus de overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op
enige restitutie van het door de cursist betaalde of nog verschuldigde bedrag, met uitzondering van
de kosten voor het (nog) niet geleverde onderwijsmateriaal.
De cursist heeft wel recht op opzegging en (gedeeltelijke)restitutie indien artikel 4 van toepassing is.
Artikel 4. Tussentijdse beëindiging bij verlies keurmerk.
Indien de keurmerkhouder tussentijds het keurmerk verliest, heeft de cursist het recht de overeenkomst te
ontbinden. Ook bestaat er ‘naar rato’ recht op restitutie van het door de cursist betaalde of nog verschuldigde
bedrag. De berekening van ‘naar rato’ van het terug te betalen bedrag, is als volgt:
Het totale bedrag van alle kosten zoals vermeld op het trajectplan wordt vermenigvuldigd met:
- het aantal maanden dat de cursist de cursus gevolgd heeft én dat de keurmerkhouder in het bezit was van
het Blik op Werk keurmerk (met een minimum van 1)
dat gedeeld wordt door:
- het aantal maanden van de starttermijn zoals op trajectplan is vermeld tot de einddatum zoals vermeld op
het trajectplan (eventueel vermeerderd met het aantal maanden dat het traject verlengd is door bijzondere
omstandigheden (zoals langdurige ziekte e.d. of overeengekomen verlenging van het traject)
Het bedrag dat hier uitkomt is het bedrag dat de cursist dient te betalen. Het teveel betaalde bedrag zal
gecrediteerd worden. Als het verschuldigde bedrag nog niet geheel betaald is, blijft de betalingsverplichting
voor de cursist bestaan. Deze verplichting vervalt dus niet.
Voorbeeld: Als het totaalbedrag op het trajectplan 2400 euro bedraagt en als het keurmerk na 9 maanden van
een traject van 12 maanden beëindigd wordt, heeft de cursist een betalingsverplichting van:
2400 x 9/12 = 1800 euro.
Artikel 5. Verzoek beëindiging/ overdragen overeenkomt (door cursist)
De cursist is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde
zonder schriftelijke toestemming van de Parasol. De Parasol kan aan deze toestemming nadere voorwaarden
verbinden.
Artikel 6. Tussentijdse beëindiging overeenkomt door de Parasol. (t.g.v. wanbetaling)
Indien de cursist niet voldoet aan de geldelijke verplichtingen binnen de daartoe gestelde termijn, is de Parasol
gerechtigd de toegang tot de cursus op te schorten of de overeenkomst te beëindigen totdat de volledige
betaling is ontvangen.

Artikel 6. Tussentijdse beëindiging overeenkomt door de Parasol. (t.g.v. overige redenen)
Indien de cursus door overmacht niet kan starten of kan doorgaan, heeft de Parasol het recht de overeenkomst
te ontbinden. Dit zal schriftelijk gedaan worden met opgave van reden(en).
De cursist heeft hierbij ten allen tijde recht op restitutie van het volledige bedrag indien de cursus nog niet
gestart is of indien de cursus al gestart is naar rato zoals beschreven is in artikel 4.

Artikel 7. Niet voorzien
In de gevallen waarin de betreffende Algemene Voorwaarden of deze ontbindende voorwaarden niet voorzien,
zal de Parasol een regeling treffen naar redelijkheid. Dit aanbod zal (bij voorkeur) schriftelijk uitgebracht
worden.

