Algemene inschrijfvoorwaarden educatie MIV Assalam



1. Definities
Leerling: het kind dat door zijn ouder is aangemeld voor educatie bij MIV Assalam.



Onderwijsprogramma: het onderwijsprogramma verschaft informatie betreffende specifieke
lesonderdelen.

2. Aanmelding en toelating:





Aanmelding voor onderwijs kan door het invullen van het digitale inschrijfformulier.
Aanmelding voor een opleiding kan slechts geschieden binnen de daarvoor aangewezen
aanmeldingsperiode. MIV Assalam behoudt zich het recht voor hierop uitzonderingen te maken.
Aanmelding is slechts mogelijk voor de complete opleiding. Met de aanmelding voor een opleiding
accepteert de ouder dat zijn kind verplicht is alle onderdelen van de opleiding te volgen.
De toelatingsleeftijd voor dit schooljaar (2019-2020) is 6 tot en met 14 jaar.



Aanmelding voor een opleiding kan slechts geschieden indien men voldoet aan alle door MIV Assalam
gestelde toelatingseisen.



De leerling wordt des verzocht geacht aan te kunnen tonen te voldoen aan de desbetreffende
gestelde toelatingseisen.
De leerling en zijn ouder ontvangen uiterlijk de dag voor de aanvangsdatum van de desbetreffende
opleiding bericht of hij al dan niet is aangenomen tot een opleiding.
MIV Assalam is gerechtigd de leerling zonder opgave van redenen niet toe te laten tot een opleiding.
De niet-toelating van de leerling tot een opleiding wordt door MIV Assalam per e-mail bevestigd.





Bij overschrijding van het aantal opleidingsplaatsen, behoudt MIV Assalam zich het recht voor op
grond van toelatingseisen leerlingen te selecteren voor een opleiding.

3. Kledingvoorschriften






We streven ernaar dat onze leerlingen zoveel mogelijk de regels van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa
nakomen, we proberen onze studenten zoveel mogelijk hierin te stimuleren. MIV Assalam hanteert om
die reden islamitische kledingvoorschriften.

4. Betaling
De prijs van de opleiding is een vaste prijs. Er is geen BTW verschuldigd tenzij dit anders wordt
vermeld.
Bij aanvang van de opleiding is de leerling de leskosten voor het hele studiejaar verschuldigd.
De ouder dient de volledige lesbijdragen van het desbetreffende studiejaar bij aanvang van het
studiejaar te hebben voldaan. Dit kan op een van de volgende drie wijzen: middels overboeking voor
aanvang van de eerste lesdag; middels contante betaling op de eerste lesdag van het (nieuwe)
studiejaar of middels een betalingsregeling in twee termijnen:
 Eerste betaling bij de aanvang van het schooljaar .
 Tweede betaling bij halverwege het schooljaar
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MIV Assalam behoudt zich het recht voor betalingsregelingen te treffen met de ouders van de leerling,
indien noodzakelijkheid hiervan aangetoond kan worden door de ouders, en het bestuur vervolgens
concludeert dat er sprake is van een islamitische reden voor het treffen van een regeling.
De leerling is zonder ingebrekestelling in verzuim door het enkele verloop van een betalingstermijn,
tenzij de overschrijding van de betalingstermijn hem of haar niet kan worden toegerekend.
Indien de ouder in verzuim is, behoudt MIV Assalam zich het recht voor opleidingsmateriaal en
eventuele huiswerkopdrachten stop te zetten, af te zien van de registratie van de aanwezigheid en/of
van de inlevering van huiswerkopdrachten van de leerling of de leerling uit te sluiten van een
eventueel examen of de leerling uit te sluiten van de opleiding.

5. Annulering door leerling/ouders





Annulering van een opleiding door de ouders dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
Annulering/uitschrijving vindt plaats met ingang van de datum waarop de ouder zijn kind hebben
afgemeld.
Vanaf aanvang van de opleiding is de Leerling de leskosten voor het hele studiejaar verschuldigd.
Na de aanvangsdatum van de opleiding is (gedeeltelijke) restitutie van het lesgeld in geen geval
mogelijk, ongeacht de reden van de leerling om niet deel te nemen aan de desbetreffende opleiding.

6. Tussentijdse beëindiging


Tussentijdse beëindiging van de opleiding door de leerling/ouders dient per e-mail plaats te vinden,
gericht aan onderwijsteam van MIV Assalam, met opgave van reden.



Tussentijdse beëindiging van de opleiding vindt plaats met ingang van de datum waarop de
leerling/ouder zich heeft afgemeld.
Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding door de leerling vindt geen restitutie van het lesgeld
plaats.



7. Overeenkomst


De ouder is zich ervan bewust dat als hij/zij deze regels niet nakomt de cursusovereenkomst met de
organisatie verbroken kan worden. De ouder bevestigt dat hij/zij volledig begrepen heeft wat hier
geschreven staat en dat hij/zij de voorwaarden zoals genoemd volledig aanvaardt.

