
	
	 	 	 	 	

 
	

Algemene	begeleidingsvoorwaarden	Voortgezet	Onderwijs	
	
1) Opdrachtgever	

De	 persoon	 die	 Van	 Berkum	 Studiebegeleiding	
opdracht	 geeft	 tot	 begeleiding	 van	 de	 leerling.	
	

2) Opdrachtnemer	
Van	 Berkum	 Studiebegeleiding	 te	 Amersfoort	 en	
Leusden.	
	

3) Leerling	
De	persoon	die	begeleid	wordt.	

	
4) Inschrijving	

Deze	 geschiedt	 door	 de	 opdrachtgever,	 met	 volledige	
instemming	 van	 de	 leerling	 en	 de	 opdrachtnemer.	
Zodra	 een	 door	 de	 opdrachtgever	 en	 leerling	
ondertekende	 opdracht	 tot	 begeleiding	 in	 het	 bezit	 is	
van	de	opdrachtnemer,	is	de	inschrijving	definitief.	Het	
inschrijfformulier	 wordt	 in	 tweevoud	 opgemaakt.	 Het	
inschrijfgeld	 is	 éénmalig	 en	 bedraagt	 €	 35,00	 per	
leerling.	
	

5) Begeleiding	
De	 opdrachtnemer	 begeleidt	 de	 leerling	 volgens	 het	
plan	 dat	 in	 het	 intakegesprek	 overeengekomen	 is.	 De	
opdrachtgever	verstrekt	alle	informatie	die	nodig	is	om	
de	 opdrachtnemer	 zo	 effectief	 mogelijk	 te	 laten	
werken.	 Deze	 informatie	 wordt	 vertrouwelijk	
behandeld.	 De	opdrachtnemer	 behoudt	 zich	 het	 recht	
voor	 contact	 met	 school	 op	 te	 nemen.	 De	 eventueel	
aanvullende	 informatie	 kan	 aangewend	 worden	 voor	
een	optimale	begeleiding	van	de	leerling.	

	
6)				Betaling	

De	 door	 de	 opdrachtnemer	 te	 berekenen	 kosten	
(prijswijzigingen	 voorbehouden)	 dienen	 telkens	 bij	
factuur	 te	 worden	 voldaan.	 De	 facturatie	 van	 de	
huiswerkbegeleiding	 vindt	 op	 basis	 van	
voorcalculatie	 plaats	 aan	 het	 begin	 van	 de	maand.	
Afgenomen	bijlessen	worden	berekend	op	basis	van	
nacalculatie.	
	

6) Beëindiging	studiebegeleiding	
Zowel	de	opdrachtnemer	als	de	opdrachtgever	kunnen	
de	begeleiding	beëindigen,	zo	mogelijk	in	goed	overleg.	
Indien	de	opdrachtgever	de		
	

	
	
studiebegeleiding	 (huiswerkbegeleiding	 of	 Mijn	
Studieplek)	wil	beëindigen	dient	hij	rekening	te	houden	
met	een	opzegtermijn	van	één	maand.	
Betreft	 het	 examenbegeleiding	 dan	 stopt	 de	
begeleiding	 automatisch	 na	 het	 centraal	 examen	 1e	
tijdvak.	 In	 geval	 van	 herkansing	 kunnen	
examenleerlingen	 kosteloos	 gebruik	 maken	 van	 onze	
begeleiding	tot	aan	de	herkansing	uit	het	2e	tijdvak.	

	
Verhindering	bijles	
Bij	 verhindering	 	 kan	 de	 opdrachtgever	 de	 bijles	
minimaal	één	werkdag	(24	uur)	van	te	voren	afmelden.	
Bij	 afmelding	 binnen	 24	 uur	 wordt	 door	 de	
opdrachtnemer	 de	 helft	 van	 het	 tarief	 in	 rekening	
gebracht.	Het	gehele	tarief	wordt	in	rekening	gebracht	
indien	niet	wordt	afgemeld.	
	

7) Overige	bepalingen	
a. Absentie	van	de	leerling	betekent	niet,	dat	over	die	tijd	

geen	betaling	verschuldigd	is.	In	juli	en	augustus	is	Van	
Berkum	 Studiebegeleiding	 gesloten	 en	 is	 er	 dus	 geen	
geld	verschuldigd	voor	de	begeleiding.	Op	aanvraag	van	
de	opdrachtgever	 kan	er	wel	begeleiding	plaatsvinden	
in	overleg	met	de	opdrachtnemer.	

b. De	 opbouw	 van	 onze	 maandtarieven	 zijn	 gelijkmatig	
over	 het	 jaar	 verdeeld	 waarbij	 de	 reguliere	
schoolvakanties	 zijn	 ingecalculeerd.	 Restitutie	 voor	
vakanties	is	dan	ook	niet	mogelijk.		

c. Een	 hele	 week	 absentie	 als	 gevolg	 van	 een	
werkweek/schoolkamp	 komt	 in	 aanmerking	 voor	
verrekening	indien	dit	minimaal	twee	weken	schriftelijk	
van	 te	 voren,	 door	 een	 van	 de	 ouders,	 bij	 ons	 is	
gemeld.		

d. Bij	 absentie	 als	 gevolg	 van	 langdurige	 ziekte	wordt	de	
begeleiding	 na	 twee	 weken	 (tijdelijk)	 stopgezet,	 mits	
Van	 Berkum	 Studiebegeleiding	 daarover	 volledig	 is	
ingelicht	en	ermee	akkoord	is	gegaan.	

e. De	 leerling	 en	 zijn/haar	 goederen	 zijn	 niet	 verzekerd	
door	het	Van	Berkum	Studiebegeleiding.	

f. Door	 de	 leerling	 veroorzaakte	 –	 en	 door	 Van	 Berkum	
Studiebegeleiding	 aangetoonde	 –	 schade	 wordt	 door	
de	opdrachtgever	vergoed.	
	

	

De	begeleiding	gaat	na	inlevering	van	deze	getekende	overeenkomst	op	genoemde	aanvangsdatum	in	en	eindigt	in	overleg.	
Door	tekening	van	het	inschrijfformulier	geeft	de	opdrachtgever	te	kennen,	dat	hij	kennis	heeft	genomen	en	akkoord	gaat	
met	alle	bepalingen	van	de	‘Algemene	Begeleidingsvoorwaarden	Voortgezet	Onderwijs’.	
	
Namens	Van	Berkum	Studiebegeleiding,		
	
Ingrid	Daalderop,	Directeur	


