
 
 
STEMA Opleidingen & Coaching; regels voor deelname aan de typecursus en/of computercursus* 

Aanmelding          
De aanmelding vindt plaats door het (volledig) invullen en ondertekenen van het 
aanmeldingsformulier 
door cursist of 
ouder(s)/verzorger(s).        
Het ondertekende aanmeldingsformulier is een overeenkomst tussen STEMA Opleidingen & Coaching 
en de 
opgegeven deelnemer aan de 
cursus.        
           
Locatie, data en tijdstip.         
STEMA Opleidingen & Coaching is gerechtigd - indien er sprake is van overmacht - de locatie, data en 
tijdstip  
van de cursus te wijzigen.         
Van eventuele wijzigingen zal de deelnemer tijdig - vooraf - op de hoogte worden gebracht.  
           
Samenstelling groepen         
Het aantal deelnemers aan een cursus zal minimaal 6-8 en maximaal 12-
15 zijn.     
De samenstelling van de groepen wordt door STEMA Opleidingen & Coaching 
bepaald.   
Bij onvoldoende deelnemers kan STEMA Opleidingen & Coaching besluiten de cursus uit te stellen of - 
in overleg - 
deelnemers in een andere groep en/of andere locatie 
onderbrengen.     
           
Lesmateriaal          
Voor de diverse cursussen/trainingen bestaat divers lesmateriaal. In de informatie per cursus/training 
wordt 
aangegeven welk lesmateriaal van toepassing 
is.       
Alle lesmateriaal wordt pas door volledige betaling van het lesgeld eigendom van de deelnemer 
(uitgezonderd 
het in bruikleen gegeven lesmateriaal en de voor de opleiding benodigde 
apparatuur).   
Zonder schriftelijke toestemming van de auteur is het niet toegestaan documentatie en/of 
cursusmateriaal te 
vermenigvuldigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden. Documentatie en/of 
cursus- 
materiaal is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik van de 
deelnemer.      
Storing aan apparatuur - eigendom van STEMA Opleidingen & Coaching - gedurende de cursus zijn 
voor 
rekening van STEMA Opleidingen & Coaching, tenzij de storing te wijten is aan opzet of grove 
nalatigheid 
van de deelnemer.          
           



 
 
Deelname aan de cursus         
Na ondertekening van het aanmeldingsformulier - door zowel STEMA Opleidingen & Coaching als door  
de  
ouder(s)/verzorger(s) van de deelnemer - is deelname aan de cursus 
definitief.    
Annulering van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk door middel van een aangetekend schrijven 
van  
ouder(s)/verzorger(s) - met opgaaf van reden uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de cursus. Restitutie 
van het 
cursusgeld vindt plaats onder aftrek van de door STEMA Opleidingen & Coaching reeds gemaakte 
kosten met 
een maximum van 25 % van het cursusgeld.       
Tussentijds onderbreken van de cursus door deelnemers, ontslaat de deelnemer c.q. 
ouder(s)/verzorger(s) niet 
van de verplichting het totale cursusgeld te voldoen. Er is géén sprake van restitutie van het 
cursusgeld. 
Een tijdelijk onderbreken van de cursus is niet gewenst, maar kan in bijzondere gevallen worden 
toegestaan. 
Wanneer de deelnemer de cursus - met uitdrukkelijke toestemming van STEMA Opleidingen & 
Coaching - tijdelijk 
onderbreekt, zal deelnemer binnen zes maanden na de onderbreking de gelegenheid hebben de 
cursus te 
hervatten. Wanneer deelnemer de cursus niet hervat, is er géén sprake van restitutie van het 
cursusgeld. 
Van de deelnemer wordt verwacht, dat zij de intentie hebben deel te nemen aan de cursus. 
Verstorend gedrag 
is niet gewenst en zal - indien noodzakelijk - gevolgd worden door schorsing. Ouder(s)/verzorger(s) 
worden van 
ongewenst gedrag van de deelnemer op de hoogte gebracht.      
In geval van schorsing is er géén sprake van restitutie van het cursusgeld.    
Van ouder(s)/verzorger(s) wordt gevraagd support te verlenen bij de thuisopdrachten van hun 
zoon/dochter. 

           
Betaling           
           
Na de totstandkoming van de overeenkomst dient binnen 7 dagen 25 % van het cursusgeld te worden 
voldaan. 
Het resterende cursusgeld dient 21 dagen vóór aanvang van de cursus te zijn 
voldaan.   
Indien niet of niet-tijdig is betaald, is STEMA Opleidingen & Coaching gerechtigd de deelnemer 
toegang tot de 
cursus te weigeren. Deze weigering ontslaat de deelnemer c.q. ouder(s)/verzorger(s) niet van de 
verplichting het 
totale cursusgeld te voldoen. Er is géén sprake van 
restitutie.      
Indien betaling achterwege blijft, is STEMA Opleidingen & Coaching gerechtigd de totale vordering uit 
handen 
te geven aan een incassobureau. De kosten worden door het incassobureau verhaald op 
debiteur.  



 
 
 

Contactgegevens: 

Stema Opleidingen en Coaching 
www.stema.nl / www.openyourheart-training.nl 
Plugeind 6, 5685 EB, Best 
stema@stema.nl 
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