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Algemene bepalingen van de studieovereenkomst  
Art. 1 Toepasselijkheid  

Deze algemene bepalingen hebben betrekking op alle studieovereenkomsten hoe ook genaamd, met  Winford 

Academy (Winford Academy Breda BV). De studieovereenkomst heeft betrekking op de opleiding of op de cursus 

zoals op het inschrijfformulier vermeld. De schoolgids van ‘’Winford Academy’’, maakt deel uit van deze 
overeenkomst.  

Art 2 Inschrijving  

1. Voordat tot inschrijving bij  Winford Academy kan worden overgegaan vindt er een toelatingsgesprek 

plaats. Indien de leerling naar het oordeel van de Winford Academy over de juiste kwalificaties 

beschikt, kan een studieovereenkomst worden aangegaan.  

2.  Winford Academy zal bij inschrijving gebruik maken van de historische gegevens van de leerling 

zoals die worden aangeleverd door de leerling. De Winford Academy zal een inschatting maken van 

de kwalificaties van de leerling op grond van de historische gegevens en het toelatingsgesprek. Deze 

toelating kan nimmer worden gezien als een garantie voor het behalen van het diploma.  

3. De studieovereenkomst komt tot stand na acceptatie door middel van ondertekening door de 

Winford Academy van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.  

Art 3 Beëindiging/ontbinding/opzegging studieovereenkomst  

1. De studieovereenkomst eindigt op het moment wanneer de leerling aan alle voorwaarden heeft 

voldaan welke zijn vastgesteld door de examencommissie waarvoor de studieovereenkomst is 

aangegaan, dan wel door opzegging door de leerling op een eerder tijdstip conform het gestelde in 

lid 2 van dit artikel. Voorts eindigt de studieovereenkomst in de gevallen genoemd in de leden 5, 6 en 

7 van dit artikel.  

2. Opzegging van de studieovereenkomst door de leerling vóór het einde van de cursus geschiedt bij 

aangetekend schrijven, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand. De 

opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de kalendermaand volgende op de maand, waarin de 

opzegging geschiedt. Als datum van opzegging geldt de datum van poststempels op de aangetekende 

brief. In geval van tussentijdse beëindiging van de studieovereenkomst door de leerling is het 

cursusgeld over de opzegtermijn en de daaraan voorafgaande studieperiode direct en volledig 

opeisbaar.  

3. Bij beëindiging van de studieovereenkomst door opzegging door de leerling wordt het restant van 

het cursusgeld gerestitueerd,. indien de studieovereenkomst aangeeft keuze A (jaarlijkse betaling 

ineens) en dit ook voldaan is. Restitutie geschiedt pro rata (onder aftrek van een correctie ter grootte 

van 40% in verband met doorlopende vaste kosten van Winford Academy), met inachtneming van de 

opzegtermijn.   

4. Het gestelde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij de opzegging door de leerling voor 

aanvang van de cursus. De inschrijfkosten worden te allen tijde volledig in rekening gebracht.  

5. De Winford Academy is te allen tijde gerechtigd de studieovereenkomst met onmiddellijke ingang te 

beëindigen/ontbinden, indien de leerling, dan wel de borg naar het oordeel van de Winford Academy 

niet aan zijn verplichtingen voldoet. De leerling wordt vanaf dat moment niet meer toegelaten tot de 

lessen en het schoolgebouw en –terrein. Het eventuele restant van het cursusgeld wordt 

gerestitueerd, waarbij tevens de opzegtermijn van 1 maand, vanaf de eerste dag van de 

kalendermaand volgend op de beëindiging , in acht word genomen. Restitutie geschiedt pro rata 

onder aftrek van een correctie ter grootte van 40%  in verband met doorlopende vaste kosten van 

Winford Academy.  

6. In geval van overlijden van de leerling wordt de studieovereenkomst onmiddellijk 

ontbonden/beëindigd. Het restant van het cursusgeld word gerestitueerd. Restitutie geschiedt pro 

rata  

7. Indien bij controle achteraf blijkt dat er nog een schuld aan  Winford Academy openstaat, dan 

behoudt Winford Academy zich het recht voor om de (nieuwe) inschrijving te annuleren, dan wel de 

studieovereenkomst per direct te beëindigen.  

8. De wederzijdse rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de studieovereenkomst, eindigen zodra 

de overeenkomst is ontbonden/ beëindigd. Het nog niet betaalde cursusgeld –voor zover betrekking 

hebbend op de periode beëindiging van de overeenkomst- blijft uiteraard verschuldigd.  

9. De inschrijfkosten worden in geen geval gerestitueerd.  

Art 4 Financiële verplichtingen  

1. De leerling en/of borg ontvangen van  Winford Academy een factuur voor het cursusgeld.  

2. Het volledige cursusgeld, alsmede de inschrijfkosten dienen op de rekening van Winford Academy te 

zijn bijgeschreven binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij een ander betaling schema  

overeengekomen is. De leerling en/of borg is van rechtswege in verzuim door het verstrijken van 

deze betalingstermijn. De leerling en/of borg is niet gerechtigd zijn betalingsverplichting op te 

schorten, om welke reden dan ook.   

3. Betaling van het cursusgeld in twee termijnen is mogelijk indien hiervoor bij inschrijving wordt 

gekozen (keuze B op het inschrijfformulier) en dit is tevens een machtiging voor automatisch incasso 

van deze termijnbedragen.  

4. Indien niet tijdig en/of volledig aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan, al dan niet in de 

termijnen, is Winford Academy gerechtigd het volledig verschuldigde bedrag direct en in zijn geheel 

op te eisen. Elke betalingsregeling zal in dat geval terstond zijn komen te vervallen.  

5. In geval van niet (tijdige) betaling is de leerling en/of borg  gehouden tot betaling van alle door  

Winford Academy noodzakelijkerwijs gemaakte buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten 

(volledige kosten van juridische bijstand daaronder begrepen), met een minimum van € 25,-.  
6. In geval van niet (tijdige) betaling of onvolledige betaling van het cursusgeld kan de leerling de 

toegang tot het volgen van de cursus (al dan niet tijdelijk) worden ontzegd of kan er zelfs toe leiden  

dat Winford Academy niet zal overgaan tot diplomering, zonder dat Winford Academy jegens de 

leerling en/of borg schadeplichtig kan worden. Het Winford Academy behoudt zich tevens het recht 

voor om de studieovereenkomst te beëindigen/ontbinden, zonder dat Winford Academy jegens de 

leerling en/of borg schadeplichtig kan worden.  

Art 5 Opleiding, lesrooster, cursusduur.  

1. Ten aanzien van de door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aangewezen 

scholen verplicht Winford Academy zich de leerling op te leiden zoals vastgelegd in 

opleidingsdossiers en de bijhorende wetgeving  

2. De cursusdagen, cursustijden en het aantal lessen worden bij Winford Academy vastgesteld 

overeenkomstig het gestelde in de brochure, studiewijzer, schoolgids (uit te reiken, of ter inzage 

voor 1 oktober van het cursusjaar).   

Art 6 Boeken en andere leermiddelen.  

1. Boeken en leermiddelen worden door Winford Academy éénmalig verstrekt.  

2. De boekenlijst en de lijst van benodigde leermiddelen worden tijdig door Winford Academy 

vastgesteld.  

3. Boeken en leermiddelen komen voor rekening van de leerling bij verlies, breuk of diefstal. De leerling 

zelf verantwoordelijk en hij/zij moet zelf voor vervanging zorgen.   

4. Reiskosten komen voor rekening van de leerling.  

Art 7 Auteursrecht  

Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van Winford Academy berust bij Winford Academy.  

Het materiaal mag niet verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Winford Academy.   

Art 8 Huiswerkbegeleiding  

Winford Academy gaat ervan uit dat een ieder die deelneemt aan de opleiding, ook deelneemt aan 

de huiswerk- en studiebegeleiding. Slechts in uitzonderlijke gevallen, zulks ter beoordeling van 

schoolleiding en directie, kan hiervoor dispensatie worden verleend.  

Art 9 Klachtenregeling    

Klachten over de kwaliteit van  Winford Academy dienen eerst formeel te worden neergelegd bij de 

locatie directeur en daarna schriftelijk te worden ingediend bij de klachtencoördinator/-commissie. 

Indien de leerling klachten heeft voortvloeiend uit de kwaliteit van het onderwijs, kan schriftelijk de 

bemiddeling van de inspectie van het onderwijs ingeroepen worden. Aangeraden wordt een kopie 

van de correspondentie die reeds over de klacht is gevoerd, bij de brief te sluiten.   

Art 10 Aansprakelijkheid   

1. Indien er sprake is van het verwijtbaar niet nakomen van de studieovereenkomst door Winford 

Academy zal de aansprakelijkheid worden beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.   

2. Winford Academy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat  Winford 

Academy is uitgegaan van door de leerling verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.   

3. Indien Winford Academy aansprakelijk zou zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 

Winford Academy beperkt tot een bedrag dat ten hoogst gelijk is aan het bedrag dat de leerling in 

het betreffende schooljaar in kader van de studieovereenkomst is verschuldigd.   

4. Winford Academy is niet aansprakelijk voor het verdwijnen, verlies of beschadigen van de door de 

leerling meegebrachte eigendommen.  

5. De aansprakelijkheid van Winford Academy beperkt zich tot de grenzen van de vestiging van Winford 

Academy. De reis van en naar de vestiging van Winford Academy, evenals het buiten verblijven 

tijdens de pauzes, vallen buiten de aansprakelijkheid van Winford Academy.  

6.  Winford Academy houdt de leerling c.q. diens ouders  aansprakelijk voor schade, van welke aard ook 

die de leerling tijdens zijn of haar verblijf op de vestiging van Winford Academy aanbrengt aan 

medewerkers van Winford Academy, dan wel aan medeleerlingen dan wel aan derden.  

Art 11 Toepasselijk recht en forum  

1. Op alle overeenkomsten gesloten onder deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands Recht van 

toepassing.  

2. Geschillen worden ter keuze van Winford Academy beslecht door de bevoegde rechter te Breda, dan 

wel de volgens de wet bevoegde rechter. Indien Winford Academy kiest voor beslechting door de 

bevoegde rechter te Breda, dan zal zij dit schriftelijk aan de leerling/ borg kenbaar maken, waarbij zij 

de leerling/ borg in de gelegenheid stelt om binnen een maand na deze in kennis stelling te kiezen 

voor de volgens de wet bevoegde rechter.  

Art 12 Overige bepalingen  

1. De leerling dient zicht te houden aan de ordebepalingen van Winford Academy, waarvoor wordt 

verwezen naar de schoolgids (uit te reiken, of ter inzage voor 1 oktober van het cursusjaar), en dient 

de aanwijzingen van de leerkrachten c.q. schoolbegeleiders stipt op te volgen op straffe van 

schorsing of uitsluiting van het onderwijs en leidend tot onmiddellijke beëindiging/ontbinding van de 

studieovereenkomst, zulks uitsluitend ter beoordeling van de schoolleiding. Het gestelde in artikel  

3.5 is overeenkomstige toepassing.  

2. Indien achteraf blijkt dat door of namens leerling aangeleverde gegevens die noodzakelijk zijn voor 

toelating alsmede voor een correcte uitvoering van de studieovereenkomst, niet correct zijn 

aangeleverd of indien voor toelating relevante gegevens zijn achtergehouden, dan behoudt Winford 

Academy zich het recht voor om leerling uit te sluiten van het onderwijs dan wel te verwijderen, 

hetgeen tevens een beëindiging/ontbinding van de studieovereenkomst tot gevolg heeft. Het 

gestelde in artikel 3.5 is van overeenkomstige toepassing.  

3. Door de ondertekening van het inschrijfformulier geven de leerling en de borg te kennen op de 

hoogte te zijn van de aangegane verplichtingen, zoals hier zijn aangegeven en deze volledig en 

onvoorwaardelijk na te komen.  

4. Indien door overmacht  zulks ter beoordeling van Winford Academy, de aangevraagde cursus niet 

mocht starten, wordt het volledige cursusgeld (met uitzondering van het inschrijfgeld) gerestitueerd. 

Onder overmacht wordt onder andere, niet limitatief, verstaan: omstandigheden die de nakoming 

van de studieovereenkomst door Winford Academy verhinderen en die niet aan het Winford 

Academy zijn toe te rekenen, daaronder begrepen stakingen, stagnatie bij toeleveranciers of andere 

derden, overheidsmaatregelen die Winford Academy verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of  

deugdelijk na te komen, bovenmatig ziekteverzuim, algemene vervoersproblemen, een algemeen 

gebrek aan voor het tot stand brengen van de studieovereenkomst overeengekomen prestatie 

benodigde zaken of diensten, een te klein aantal leerlingen. Indien gedurende het schooljaar, naar 

het oordeel van WInford Academy sprake is van enig beletsel dat fysiek onderwijs onmogelijk maakt, 

kan dit geen grond voor ontbinding van deze studieovereenkomst opleveren. Winford Academy zal 

zich tot het uiterste inspannen om onder deze omstandigheden (net als in het schooljaar 2019-2020) 

te voorzien in digitaal onderwijs.  
5. Tijdens Winford Academy schooltijden en tijdens Winford Academy schoolactiviteiten geldt het 

volgende: de constatering van bezit, handel of gebruik van drugs of alcoholhoudende dranken 

(danwel het vermoeden van enig ander strafbaar feit) zowel binnen als buiten de vestigingen van 

Winford Academy, respectievelijk binnen of buiten plaatsen van de activiteiten van het Winford 

Academy, heeft  onmiddellijke een onherroepelijke verwijdering van de school, en daarmee een 

beëindiging van de studieovereenkomst, tot gevolg.  

Betalingsschema:  
Keuze A: Betaling ineens binnen 15 dagen na factuurdatum. Zoals vermeld op studieovereenkomst. 

Keuze B: Betaling door middel van toe te zenden facturen. De eerste factuur voor Inschrijfkosten 

plus eerste termijn betaling te voldoen binnen 15 dagen na factuurdatum. Betaling van de tweede 

termijn op basis van factuur te voldoen vóór 1 februari van dit schooljaar.  
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Borgtochtvoorwaarden Winford Academy.  

 

Beide partijen komen bij deze als volgt overeen: 

B1 De borg verbindt zich als borg, tevens hoofdelijk mededebiteur, jegens Winford Academy tot diens erfgenamen voor het geheel zal kunnen aanspreken. 

B2 De borg heeft kennis genomen van de inhoud van de studieovereenkomst en wil geacht worden toestemming te verlenen tot de borgtocht met alle daaraan verbonden verplichtingen van 

de zelf; tegen een door Winford Academy verkregen executoriale titel of tegen erkenning van de borg. 

B3 Winford Academy is jegens de borg niet tot meer bewijs gehouden dan tegenover de debiteur. 

B4 De borg kan er zich niet op beroepen om zich van zijn borgtocht geheel of gedeeltelijk ontslagen te achten en blijft ten volle aansprakelijk totdat het verschuldigde geheel zal zijn afbetaald. 

B5 De borgtocht is voor de borg een ondeelbare schuld, zodat Winford Academy ook ieder van zekerheid voor de betaling van al hetgeen Winford Academy van de debiteur uit hoofde van de 

eveneens door Winford Academy ten laste van de borg worden gebracht. 

B6 De kosten van invordering en procedures die ten laste van de debiteur komen, kunnen tussen Winford Academy en de debiteur gesloten studieovereenkomst te vorderen mocht hebben. 

B7 Indien de debiteur na daartoe door  Winford Academy  te zijn aangemaand niet voldoet aan de bepalingen van de studieovereenkomst te zijn onderworpen voor zover deze op hem als 

borg zijn betalingsverplichtingen volgens bedoeld schema, onverminderd het gesteld in art. 4.2. 

toepasselijk zijn. 

B8 Indien de borg gehuwd is, verklaart meeondertekende echtgenote/echtgenoot van de borg schuld door de debiteur zal de borg geen tegenbewijs mogen leveren. 

B9 Voor deze borgtochtvoorwaarden geldt uitsluitend het Nederlands Recht. 

 


