
Onderwijsovereenkomst Contractactiviteiten MBO 
(vastgesteld door CvB Scalda op 23-09-2014) 

 
Ondergetekenden: 
 

1. De onderwijsinstelling: 
Scalda, Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, gevestigd te Terneuzen 
Opleidingslocatie: …………………………………………… te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door PMC …………. in de persoon van (naam en voorletters): 
........................................................., hierna te noemen: “de onderwijsinstelling”. 

 

En: 
 

2. De student:                                                                                                                                           
        

volledige achternaam:  ……………………                                   voorletters:……………………           roepnaam: …………………………………         geslacht: m/v  
adres:  ………………………………………                                   postcode: ……………………            woonplaats: ………………………………. 
geboortedatum: ……………………………                                   geboorteplaats: …………….             nationaliteit: ……………………………….          
 

Bij minderjarigheid tevens de wettelijke vertegenwoordiger: 
naam: ………………………………………..                                 voorletters:…………………..              
adres:  ………………………………………                                  postcode: ……………………             woonplaats: ………………………………. 

 

3. De student wordt ingeschreven voor  
naam cursus : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Van aanvangsdatum: ……………………    tot uiterlijk einddatum: …………………………………………………………   
De cursus wordt gegeven in ………………………………….. op de volgende tijden……………………………………… 
De (totale) studielast bedraagt ……………. Klokuren / dagdelen / dagen / avonden  

 

4. De cursus wordt op de volgende wijze afgesloten: ………………………………………………………………………. 
De student ontvangt na afloop van de cursus: 

o Bewijs van deelname; 
o Certificaat; 
o ………………………….. 

 

 

5. De kosten voor deze cursus bedragen €………………,… en dienen voorafgaande aan deelname te zijn betaald.  
 
 

 

 
 

6.    Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden behorende bij de onderwijsovereenkomst contractactiviteiten MBO Scalda van toepassing1 
 

7.  
 

8.  Slotbepaling 
a. In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet kunnen de onderwijsinstelling en de student in onderling overleg een regeling treffen. 
b. Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst, die niet in overleg kunnen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. 
c. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

 

9.  Ondertekening -  
 

datum: …………………………………….  plaats:…………………………………………………………….. 

De onderwijsinstelling:  
 
 
  
 
 

De student: 
 
 
 
 
 
en bij minderjarigheid de wettelijke vertegenwoordiger: 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scalda   (kenmerk: BO20140114-schuwi) 

                                                



Algemene Leveringsvoorwaarden 
behorende bij Onderwijsovereenkomst Contractactiviteiten MBO 

Scalda 
 
Scalda, stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneducatie. .  
 
 
 
1. Geldigheid offerte 
Scalda verplicht zich een maatwerktraject uit te 
voeren overeenkomstig het door haar voorgestelde 
programma en de geoffreerde prijs. Voorwaarde 
daartoe is dat de opdrachtgever / student  binnen 
10 werkdagen na dagtekening van de offerte de 
opdracht verstrekt. 
 
2. Facturering 
Na het verstrekken van de opdracht ontvangt de 
opdrachtgever  / student een factuur voor het met 
de uitvoering gemoeide bedrag.  De factuur dient  
voorafgaande aan deelname te zijn betaald. 
 
3. Betaling 
Bij aanvang van de cursus dient het factuurbedrag 
door de opdrachtgever / student op een door 
Scalda aangegeven bankrekeningnummer te zijn 
overgemaakt. Alle kosten voortvloeiend uit het in 
gebreke blijven van betaling zijn voor rekening van 
de opdrachtgever / student. Bij niet, vooraf, 
betaling kan de student geweigerd worden tot 
deelname. 
 
4. Aanmelding cursisten 
De opdrachtgever  / student zal 10 werkdagen voor 
aanvang van de cursus een opgave doen van de 
persoonsgegevens c.q. de onderwijsovereenkomst 
geheel hebben ingevuld. 
 
5. Annulering en wijziging 
Indien de opdrachtgever / student  een reeds 
verstrekte opdracht alsnog wenst te wijzigen of 
annuleert, brengt Scalda de reeds door haar 
gemaakte kosten in rekening. Dit met een 
minimum van 50% van het oorspronkelijk 
overeengekomen ( offerte)bedrag. 
 
6. Cursussen 
Het gestelde in advertenties en andere schriftelijke 
voorlichting over de cursusinhoud maakt geen deel 
uit van de onderwijs overeenkomst. 
Indien Scalda niet in staat is het cursusverloop 
volgens plan uit te voeren zal in overleg met de 
opdrachtgever  / student een oplossing gezocht 
worden. Scalda zal de uiteindelijke beslissing 
nemen en deze schriftelijke aan de opdrachtgever 
/ student  bevestigen. 
 
7. Lesmateriaal 
Het lesmateriaal dat door Scalda wordt verstrekt 
wordt eigendom van de student. Op syllabi en 
boeken die ten behoeve van de cursus worden 
verstrekt rust auteursrecht. Het is niet toegestaan 

dit cursusmateriaal te (doen) verveelvoudigen 
en/of openbaar te maken, op welke wijze dan ook, 
zonder vooraf schriftelijke toestemming van de 
rechthebbende(n). 
 
8. Klachten 
In geval van klachten met betrekking tot de cursus 
kan de opdrachtgever / student zich in eerste 
instantie wenden tot de ondertekenaar van de 
overeenkomst en indien noodzakelijk in tweede 
instantie tot de betreffende clusterdirecteur van 
Scalda. 
 
Zie voor de klachtenprocedure www.scalda.nl 
 
9. Aansprakelijkheid 
Scalda is niet aansprakelijk voor diefstal, 
verduistering, verlies en/of beschadiging van 
eigendommen of bezittingen van de deelnemer. 
 
10. Slotbepaling 
In de gevallen waarin deze leveringsvoorwaarden 
niet voorzien kunnen Scalda en de opdrachtgever / 
student in onderling overleg een regeling treffen. 
Geschillen voortvloeiend uit deze 
leveringsvoorwaarden, die niet in onderling overleg 
tussen beide partijen kunnen worden opgelost, 
kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter. Op deze leveringsvoorwaarden is 
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.  

http://www.scalda.nl/
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