
Leveringsvoorwaarden
1.  De leveringsvoorwaarden worden gehanteerd door Stichting EBC Regio 

Haaglanden e.o. ROC Mondriaan, gevestigd aan het Leeghwaterplein 72,  
2521 DB  Den Haag, handelsregister Den Haag nummer 27136415, 
verder te noemen Mondriaan Taal + school.

2.  U kunt zich uitsluitend aanmelden voor een opleiding door middel van  
een volledig ingevuld aanmeldformulier. Daarnaast moet de intaker uw 
ID-bewijs en uw BSN hebben gecontroleerd. Door ondertekening van dit 
formulier verplicht u zich tot betaling van het cursusgeld. Elke aanmelding 
is strikt persoonlijk.

3.  Opleidingen met een open inschrijving worden uitgevoerd onder 
voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Bij annulering door de 
opleider ontvangt u daarvan bericht, waarna alle verplichtingen vervallen. 

4.  De lessen worden gegeven volgens het lesrooster dat u bij het begin van de 
opleiding ontvangt. De Mondriaan Taal + school behoudt zich echter het 
recht voor het lesrooster tussentijds te wijzigen als dit door onvoorziene 
omstandigheden noodzakelijk zou zijn. Tijdens de vakantieperiode van  
het reguliere onderwijs worden in het algemeen geen lessen gegeven.

5.  U bent zelf verantwoordelijk voor tijdige inschrijving van externe 
landelijke examens.

6.  Wanneer lessen door ziekte van een docent dreigen te vervallen, zullen 
deze indien mogelijk worden overgenomen door een andere docent.

7.  Het deelnemersstatuut van ROC Mondriaan vormt een onlosmakelijk 
deel van dit aanmeldformulier. ROC Mondriaan organiseert het onderwijs 
op een wijze die voldoet aan het deelnemersstatuut. ROC Mondriaan 
zorgt voor de voorzieningen die nodig zijn om uw opleiding goed te 
kunnen volgen. Naast de bepalingen uit deze overeenkomst en het 
deelnemersstatuut bent u verbonden aan de bepalingen uit:

 - het klachtenreglement*

 - het privacyreglement*

 - de gedragscode e-mail en internetgebruik*

 -  de aanvullende schoolregels die tijdens de startperiode aan u worden 
uitgereikt.

 

Betalingsvoorwaarden
1. ROC Mondriaan berekent eventueel inschrijfgeld. 

2.  Het cursusgeld dient bij inschrijving betaald te worden. U kunt pinnen of 
contant betalen. Creditcards worden niet geaccepteerd. De kosten voor 
de leermiddelen zijn voor eigen rekening, tenzij expliciet is aangegeven 
dat de kosten inclusief het lesmateriaal zijn. 

3.  U bent altijd persoonlijk aansprakelijk voor het tijdig betalen van het 
cursusgeld, waarbij de verplichting tot betaling niet afhankelijk is van het 
al dan niet bijwonen van de lessen. Bij het niet tijdig of niet behoorlijk 
voldoen aan de betalingsverplichting kan toegang tot de opleiding 
worden ontzegd, totdat het achterstallige cursusgeld is voldaan. Bij 
opzegging of beëindiging na de startdatum, bent u het volledige 
cursusgeld verschuldigd. 

4.  Mondriaan Taal+ school behoudt zich het recht voor deze overeenkomst 
te beëindigen indien zich daartoe een gewichtige reden voordoet. 

5.  Door ondertekening van het aanmeldingsformulier geeft u te kennen 
voorgaande voorwaarden te accepteren.




