CONTRACT SCHOOLJAAR 2020-2021
Tussen: StudieCoach bv met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Franselei 18 en ingeschreven in de KBO
onder het nummer 0892.846.891 (hierna “Studiecoach bv”)
en
__________________________________________________________________________________________
met adres te _______________________________________________________________________________
ouders van ___________________________________________________________(hierna “de Ouders”).
Artikel 1:

Op alle contracten van StudieCoach bv zijn diens Algemene Voorwaarden van toepassing. De
Ouders erkennen deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen en deze te aanvaarden.

Artikel 2:

Indien hun kind nog geen bestaande student is van StudieCoach bv en dus nog geen
inschrijvingsgeld betaald hebben, bevestigen de Ouders dat zij bij aanvang van de Overeenkomst
een jaarlijkse administratieve en vaste kostenbijdrage van 450 euro (incl. BTW) verschuldigd zijn
aan StudieCoach bv (in geval van een CEC-student, zal deze bijdrage evenwel 550 euro bedragen
ter dekking van alle kosten van voorafgaande tests, consultaties, besprekingen, bezoek aan scholen
en begeleidingscentra en het opvolgen van de leerling voor, tijdens en na zijn verblijf bij
Studiecoach).

Artikel 3:

In geval de student een CEC-student is, is er bij aanvang eveneens een vaste vergoeding
verschuldigd m.b.t. het gebruik van het cursusmateriaal ten bedrage van 500 euro. Het
cursusmateriaal wordt geacht te zijn overhandigd in originele en perfecte staat. In geval van
teruggave aan het einde van de Overeenkomst van het materiaal in volledige en perfecte staat,
hetgeen uitsluitend naar goeddunken van StudieCoach bv zal worden bepaald, wordt een bedrag
van 250 euro terugbetaald. Indien lopende de Overeenkomst cursusmateriaal verloren gaat, kan dit
tegen betaling op verzoek door StudieCoach bv bezorgd worden.

Artikel 4:

Indien hun kind nog geen bestaande student is van StudieCoach bv en dus nog niet elektronisch
werd geregistreerd zullen de Ouders, teneinde StudieCoach bv zoveel mogelijk in te lichten over hun
kind, voor de eerste begeleidingssessie van hun kind de elektronische inschrijving op
www.studiecoach.be volledig invullen en op het einde van de procedure de inschrijving bevestigen.
Indien dit niet gebeurd is, heeft StudieCoach bv de keuze en het recht de Overeenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen en het kind te weigeren tot de begeleiding. Het niet-volledig
invullen van de elektronische inschrijving als dusdanig kan evenwel niet aangewend worden door
de Ouders ter beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 5:

De Ouders gaan akkoord dat hun kind volgende type Begeleiding zal ontvangen door StudieCoach
bv:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Deze Begeleiding wordt gegeven volgens en aan de modaliteiten en tarieven bepaald in de door
u aanvaarde Algemene Voorwaarden.

Artikel 5:

Duur van het contract : bepaalde duur lopende van _________________________________ tot
______________________.

Artikel 6:

De Ouders gaan akkoord dat de student volgende bijkomende specifieke cursussen aangeboden
door StudieCoach bv zal volgen tegen de hierna opgegeven tarieven (inclusief BTW):
__________________________________________________
______________ EUR
__________________________________________________
______________ EUR
__________________________________________________
______________ EUR

Artikel 7:

U geeft bij deze toestemming om de facturen elektronisch, op het door u opgegeven e-mailadres te
ontvangen. U zal deze dan niet meer op papier ontvangen, al raadt StudieCoach bv aan om deze af
te printen en ook op papier te bewaren. Indien uw e-mailadres zou wijzigen, bent u ertoe gehouden
dit onmiddellijk aan StudieCoach bv te melden. Eventuele laattijdige betaling ingevolge wijziging van
het e-mailadres valt onder uw eigen verantwoordelijkheid en nalatigheidskosten zijn voor uw
rekening.

Artikel 8:

StudieCoach respecteert de toepasselijke wetgeving inzake privacy. U geeft bij deze uw akkoord
dat uw persoonsgegevens, alsook deze van uw kind, uitsluitend gebruikt en verwerkt zullen worden
voor zover als nodig voor de correcte uitvoering van deze overeenkomst. Uw gegevens zullen
niet uitgewisseld worden met derden. U kan uw gegevens ten alle tijde wijzigen of consulteren door
een e-mail te sturen naar patricia@studiecoach.be of marieke@studiecoach.be. U kan dit ook per
post aanvragen op de maatschappelijke zetel van StudieCoach bv. De verantwoordelijke voor de
verwerking van uw gegevens is StudieCoach bv.

Ondertekend te _____________________________, op ____________________________ in twee exemplaren
waarvan iedere partij erkend één exemplaar te hebben ontvangen.

_____________________

________________________

_______________________

StudieCoach bv

De Ouder(s)

De student (optie)

