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Artikel 01 – Begrippen
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is
aangegeven.
1. EC: Stichting Evangelisch College
2. Aspirant student: elke particulier die door middel van een online aanmeldingsformulier heeft
aangegeven bij het EC een studie te willen volgen.
3. Student: elke particulier die bij het EC een opleiding, cursus of studiedag volgt.
4. Studie: een door het EC verzorgde opleiding, cursus of studiedag.
5. Opleiding: een door het EC verzorgde deeltijdopleiding, waar (mogelijk) toelatingseisen qua
vooropleiding kunnen gelden en waarvan de inhoud verspreid kan zijn over meerdere
opleidingsjaren.
6. Cursus: een door het EC verzorgde cursus, waar geen toelatingseisen qua vooropleiding op van
toepassing zijn en waarvan de inhoud verspreid kan zijn over meerdere cursusjaren.
7. Studiedag: een door het EC verzorgde ééndaagse studiedag of andersoortige ééndaagse fysieke
of online studiebijeenkomst, zoals een training, workshop of webinar.
8. Studiekosten: alle kosten die een student voor een studie moet betalen, inclusief (verplichte)
studiematerialen.
9. Studiemateriaal: alle door het EC verstrekte studiematerialen (schriftelijk of digitaal), zoals
boeken, video’s, studiemodulen, cursusmappen, hand-outs, presentaties, tentamens of online
cursussen.
10. Overeenkomst: de overeenkomst die tussen het EC en de student tot stand komt doordat een
aspirant student zich via een online aanmeldingsformulier aanmeldt voor een studie.
11. Schriftelijk: in deze algemene voorwaarden kan overal waar ‘schriftelijk’ staat, ook ‘per e-mail’ of
‘middels een (contact)formulier’ worden gelezen.
12. Website: de website van het EC: www.evangelisch-college.nl
13. Studieportaal: het afgeschermde deel van de website van het EC waar studenten toegang toe
krijgen bij aanvang van een studie: www.evangelisch-college.nl

Artikel 02 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door het EC gesloten overeenkomsten
met de (aspirant) student ten behoeve van een studie en alle daaruit voortkomende
dienstverlening die het EC aanbiedt aan de student in het kader van de studie.
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, krijgt de aspirant student inzage in deze algemene
voorwaarden.
3. Bij inschrijving voor een studie verklaart de aspirant student kennis te hebben genomen van deze
algemene voorwaarden en gaat de aspirant student met deze algemene voorwaarden akkoord.
4. De overeenkomst heeft betrekking op de studie die de aspirant student op het online
aanmeldingsformulier heeft aangegeven.
5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgstudies die de student volgt bij het EC.
6. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk
tussen het EC en de aspirant student zijn overeengekomen.
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7. Onduidelijkheden over de inhoud en uitleg van deze algemene voorwaarden of over situaties die
niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden
naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Aan de van het EC afkomstige informatie uit folders, de website en andere informatiedragers
kunnen geen rechten worden ontleend voor zover afwijkend van de rechten en verplichtingen
zoals weergegeven in deze algemene voorwaarden.

Artikel 03 – Studieaanbod
1. Het studieaanbod van het EC staat op de website en bevat een omschrijving van de aangeboden
studies. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat de aspirant student in staat is om een
goede beoordeling van het studieaanbod te maken. Eventuele gegevens in het studieaanbod zijn
slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden
van de overeenkomst. Het studieaanbod vermeldt in ieder geval:
a. Het curriculum van de studie;
b. Het startmoment en de duur van de studie;
c. De eventuele toelatingseisen voor de studie;
d. De studiekosten en de wijze van betaling.

Artikel 04 – Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de aspirant student zich aanmeldt voor een
studie door het online aanmeldingsformulier in te vullen en daarin aangeeft akkoord te gaan met
deze algemene voorwaarden.
2. Afhankelijk van de vooropleiding van de aspirant student kan er bij aanmelding voor een
opleiding een toelatingsprocedure plaatsvinden door middel van een toelatingstoets,
toelatingsgesprek en/of het nagaan van opgegeven referenties. Indien het EC de aspirant student
niet tot de studie toelaat, wordt de aspirant student in kennis gesteld van dit gemotiveerde, doch
onherroepelijke besluit. Hierdoor wordt de overeenkomst ontbonden. De aspirant student is in
dat geval niet de studiekosten verschuldigd. Reeds betaalde studiekosten worden gerestitueerd.
De eventuele aanmeldings- en toelatingskosten blijven wel voor rekening van de aspirant
student.
3. Het EC heeft het recht om de overeenkomst te herroepen als het door het EC te bepalen
minimumaantal studenten voor een studie niet is behaald. Het EC zal in een dergelijk geval zich
inspannen een passend studie-alternatief te bieden en de student hiervan tijdig op de hoogte te
stellen. Indien er geen passend studie-alternatief aangeboden kan worden, worden reeds
betaalde studiekosten voor dat betreffende studiejaar gerestitueerd.
4. Bij onvoldoende belangstelling voor vervolgleerjaren van een meerjarige studie, behoudt het EC
zich het recht voor deze geen doorgang te laten vinden of deze op alternatieve wijze aan te
bieden. Indien dit van toepassing is, worden studenten zo spoedig mogelijk schriftelijk van dit
besluit op de hoogte gesteld. Reeds betaalde studiekosten voor dit betreffende studiejaar
worden gerestitueerd of gereserveerd voor de voortzetting van de studie op een later tijdstip, in
overleg met de student.
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5. Het EC is niet gehouden aan het aanbieden van een studie indien de aspirant student
redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat
de aangeboden studie en bijbehorende voorwaarden en kosten een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan de aspirant student geen rechten
ontlenen.
6. Het EC heeft het recht een overeenkomst met een aspirant student om een voor het EC
gegronde reden te weigeren.
7. De aspirant student is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een
aangegane overeenkomst over te dragen op een derde zonder schriftelijke toestemming van het
EC.

Artikel 05 – Duur van de overeenkomst
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de studie en zolang als de student nodig
heeft om de studie af te ronden, tenzij anders overeengekomen.
2. Zowel de student als het EC kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke
is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij
verzuimt haar verplichtingen alsnog correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de
betalings- en medewerkingsverplichtingen van de student.
3. De ontbinding van de overeenkomst doet niets af aan de betalingsverplichtingen van de student
aan het EC van de overeengekomen studiekosten van het lopende studiejaar.

Artikel 06 – Uitvoering van de dienstverlening
1. Het EC zal zich inspannen om de studie waarvoor de student zich heeft aangemeld met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opleidingsinstituut verlangd
mag worden.
2. De duur van de studie waarvoor een student zich aanmeldt en waarvoor een overeenkomst
wordt gesloten, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van inspanningsverplichting van het
EC.
3. De inhoud van de studie wordt door het EC vastgesteld en via de website bekendgemaakt.
4. Het EC is gerechtigd de opleidingsinhoud tussentijds naar eigen inzicht aan te passen wanneer
tevredenheidsevaluaties onder studenten en/of docenten daartoe aanleiding geven, wanneer dit
nodig is om te voldoen aan criteria van erkennende en/of registrerende instanties, wanneer
aanpassingen gevraagd worden vanuit het werkveld of ten behoeve van een om andere reden te
maken kwalitatieve verbetering van de studie.
5. Het EC is gerechtigd om voor de uitvoering van het onderwijs naar eigen inzicht derden
(gastdocenten) in te schakelen.
6. Het EC behoudt zich het recht voor groepssamenstellingen, leslocaties, lesdagen en
aanvangstijden zo nodig te wijzigingen.
7. Regelgeving en informatie over de inrichting van een opleiding en de examinering, certificering
en diplomering is uitgewerkt in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van het EC. Dit
reglement wordt bij aanvang van de opleiding ter beschikking gesteld aan de student.
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8. Regelgeving en informatie over de inrichting van een cursus en eventuele examinering,
certificering en diplomering is uitgewerkt in de algemene cursusinformatie en/of staat vermeld
op het Studieportaal, waar een student bij aanvang van de cursus toegang toe krijgt.
9. Het EC is gerechtigd een student op basis van storend of grensoverschrijdend gedrag ten aanzien
van docent(en) en/of medestudent(en) de toegang tot de lessen te ontzeggen dan wel van
verdere deelname aan de studie uit te sluiten. Dit geldt ook als het levensgedrag van een student
aantoonbaar niet (meer) overeenkomt met de christelijke geloofsleer en levenswandel zoals dat
beschreven staat in het identiteitsdocument van het EC. De gevolgen van een ontzegging of
uitsluiting komen te allen tijde voor rekening en risico van de student.
10. Het EC is gerechtigd een student een bindend studieadvies te geven als studieresultaten daar
gegronde redenen voor geven. Dit laat onverlet dat de betalingsverplichting van de student in
het lopende studiejaar onveranderd blijft.
11. Indien de student niet tevreden is over de dienstverlening van het EC kan de student een klacht
indienen. Het EC heeft de beschikking over een klachtenprocedure. De student dient, alvorens de
klachtenprocedure te starten, haar klacht eerst te bespreken met de direct betrokkene(n)
(student, docent en/of medewerker). Partijen zullen zoveel mogelijk in onderling overleg tot een
oplossing te komen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klacht aan de directie voorgelegd
worden die een (voorlopig) bindende uitspraak doet. Indien de uitspraak van de directie
onbevredigend is voor de student, kan de student een beroep doen op de formele
klachtenprocedure, zoals in het klachtenreglement van het EC uiteen wordt gezet.

Artikel 07 – Studiekosten en betalingsvoorwaarden
1. Met het sluiten van de overeenkomst gaat de student een betalingsverplichting voor de
studiekosten aan, ongeacht of de studie en bijbehorende lessen al dan niet geheel of gedeeltelijk
door de student wordt gevolgd.
2. De studiekosten, (een indicatie van) de eventuele kosten voor verplicht studiemateriaal en de
betalingswijze staan vermeld op de website en op het aanmeldingsformulier.
3. Voor aanvullende dienstverlening (zoals herkansingen, wijziging van tentamendata of uitstel van
inleverdata), is het EC gerechtigd kosten in rekening te brengen bij de student.
4. De student machtigt bij het aangaan van de overeenkomst het EC om de studiekosten middels
een automatische incasso te incasseren. Deze machtiging is niet van toepassing indien er een
andere betalingsmogelijkheid door het EC is aangeboden of er een andere betalingswijze
schriftelijk onderling is overeengekomen.
5. Wanneer de student niet aan de betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor
gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan diens verplichting (bijv. door stornering van een
gedane incasso), zal het EC de student eerst (éénmalig) een schriftelijke herinnering sturen met
een betalingsverzoek met een termijn van 14 dagen. Als het EC na deze eerste herinnering in
hetzelfde studiejaar wederom moet aanmanen, zal het EC per keer € 20,- aanmaningskosten in
rekening brengen. Indien de student na de herinnering en minimaal twee aanmaningen in
gebreke blijft, is het EC gerechtigd een incassobureau in te schakelen. Op dat moment draagt de
student ook de kosten voor het incassobureau alsmede de gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten, alsmede de wettelijke rente.
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6. Het EC heeft het recht een student de toegang tot de studie te ontzeggen indien de student niet
aan diens betalingsverplichtingen voldoet. Dit laat onverlet dat de betalingsverplichting van de
student onveranderd blijft.
7. Het EC behoudt zich het recht voor om de studiekosten jaarlijks aan te passen. Indien deze
aanpassing een verhoging inhoudt die meer dan 5% bedraagt van de totale studiekosten, dan
dient het EC een student hiervan schriftelijk voortijdig op te hoogte te stellen, zodat de student
altijd minimaal 30 dagen bedenktijd heeft om tijdig desgewenst de studie op te zeggen, conform
de opzegtermijn uit artikel 8. Indien de student niet binnen 30 dagen na de mededeling van de
prijswijziging aan het EC heeft laten weten de studie te willen opzeggen, mag het EC er
gerechtvaardigd op vertrouwen dat student met de prijswijziging heeft ingestemd.

Artikel 08 – Annulering en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst
1. De volgende onderstaande bepalingen zijn van toepassing voor een opleiding.
a. De aspirant student kan de overeenkomst kosteloos ontbinden binnen de bedenktermijn van
14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de overeenkomst is gesloten door schriftelijk een
opzegging toe te sturen. Eventuele reeds betaalde inschrijfkosten worden gerestitueerd. Dit
recht vervalt op het moment dat de opleiding binnen deze 14 dagen reeds is aangevangen.
b. Indien de 14 dagen bedenktermijn uit artikel 8.1a is verlopen, kan nog tot 1 september de
overeenkomst worden geannuleerd. De aspirant student is dan enkel de inschrijfkosten
verschuldigd.
c. Na 1 september is het annuleren van de overeenkomst niet meer mogelijk en is de aspirant
student de volledige studiekosten verschuldigd voor het eerste studiejaar.
d. Indien de student een meerjarige opleiding voortijdig wil beëindigen of wijzigen, dan dient de
student dit vóór 1 juni van het lopende studiejaar door te geven via het daarvoor bestemde
formulier op het Studieportaal. De student dient in dit geval te blijven voldoen aan zijn
betalingsverplichting voor het lopende studiejaar (t/m augustus). Na 1 juni is voortijdig
beëindigen niet meer mogelijk en is de student het volledige studiegeld verschuldigd voor
het komende studiejaar.
e. Er kan geen teruggave van de studiekosten van een studiejaar plaatsvinden (noch geheel,
noch gedeeltelijk) bij verandering in de studie, bij vroegtijdige studiebeëindiging, of bij welke
andere situatie ook. Alleen bij zeer bijzondere omstandigheden of calamiteiten kan hiervan
worden afgeweken, bijvoorbeeld in geval van een overlijden. In een dergelijke situatie kan
een restitutieaanvraag door de student worden ingediend bij EC. Indien restitutie wordt
toegekend, dan zal bij een aanvraag tussen 1 september en de eerste lesdag maximaal 50%
van de studiekosten (excl. studiematerialen) worden gerestitueerd en bij een aanvraag vóór
1 januari maximaal 25% van de studiekosten (excl. studiematerialen) worden gerestitueerd.
Andere kosten, zoals studiematerialen, worden in geen enkel geval gerestitueerd.
f. Kosten verband houdend met reeds aan de (aspirant) student geleverd of anderszins ter
beschikking gesteld studiemateriaal komen nimmer voor restitutie in aanmerking.
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2. De volgende onderstaande bepalingen zijn van toepassing voor een cursus.
a. De aspirant student kan de overeenkomst kosteloos ontbinden binnen de bedenktermijn van
14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de overeenkomst is gesloten door schriftelijk een
opzegging toe te sturen. Eventuele reeds betaalde inschrijfkosten worden gerestitueerd. Dit
recht vervalt op het moment dat de cursus binnen deze 14 dagen reeds is aangevangen.
b. Indien de 14 dagen bedenktermijn uit artikel 8.2a is verlopen, kan bij meerjarige cursussen
nog tot 1 september de overeenkomst worden geannuleerd. De aspirant student is dan enkel
de inschrijfkosten verschuldigd. Na 1 september is het annuleren van de overeenkomst niet
meer mogelijk en is de aspirant student de volledige studiekosten verschuldigd voor het
eerste studiejaar.
c. Bij niet-meerjarige cursussen kan de overeenkomst tot maximaal één maand voor aanvang
van de cursus worden geannuleerd. De aspirant student is dan enkel € 25,administratiekosten verschuldigd. Bij annulering binnen een maand voor aanvang van de
cursus is de aspirant student de volledige studiekosten verschuldigd.
d. Indien de student een meerjarige cursus voortijdig wil beëindigen of wijzigen, dan dient de
student dit vóór 1 juli van het lopende studiejaar door te geven via het daarvoor bestemde
formulier op het Studieportaal. De student dient in dit geval te blijven voldoen aan zijn
betalingsverplichting voor het lopende studiejaar (t/m augustus). Indien de beëindiging
tussen 1 juli en 1 september van het lopende studiejaar wordt doorgegeven, dan worden er
€ 35,- administratiekosten in rekening gebracht bij de student. Na 1 september is voortijdig
beëindigen niet meer mogelijk en is de student de studiekosten verschuldigd voor het
komende studiejaar.
e. Er kan geen teruggave van de studiekosten van een studiejaar plaatsvinden (noch geheel,
noch gedeeltelijk) bij verandering in de studie, bij vroegtijdige studiebeëindiging, of bij welke
andere situatie ook.
f. Kosten verband houdend met reeds aan de (aspirant) student geleverd of anderszins ter
beschikking gesteld studiemateriaal komen nimmer voor restitutie in aanmerking.
3. De volgende onderstaande bepalingen zijn van toepassing voor een studiedag.
a. De aspirant student kan de overeenkomst kosteloos annuleren tot uiterlijk twee weken voor
aanvang van de studiedag.
b. In geval van annulering tot uiterlijk drie dagen voor aanvang van de studiedag wordt 50% van
de studiekosten (met een minimum van € 10,-) in rekening gebracht.
c. Bij annulering binnen twee dagen voor aanvang van de studiedag wordt 100% van de
studiekosten in rekening gebracht.
d. In geval van annulering kunnen partijen overeenkomen dat de student een plaatsvervanger
aanwijst. De volledige studiekosten blijven in dit geval voor rekening van de oorspronkelijke
student.
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Artikel 09 – Auteursrechten
1. Het aangeboden studiemateriaal bij een studie is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik.
2. Op alle door het EC verstrekte studiematerialen rusten auteursrechten van het EC of van derden.
3. Studiematerialen mogen niet zonder schriftelijke nadrukkelijk voorafgaande toestemming van
het EC worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden
worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de studie als
nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder
eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van het EC.

Artikel 10 – Privacy
1. De door de student verstrekte persoonsgegevens worden door het EC, haar medewerkers en
(gast)docenten zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld, conform de privacyverklaring van het EC.
2. Het EC is gerechtigd gegevens van studenten te gebruiken voor de toezending van interne
informatie, nieuwsbrieven, of andere informatie over de activiteiten van het EC.
3. Uit het oogpunt van privacy van zowel de student als van de docent is het niet toegestaan de
inhoud van lesbijeenkomsten op te nemen middels wat voor apparatuur dan ook, tenzij anders
met wederzijdse toestemming wordt overeengekomen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
1. Het EC is jegens de student slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en
rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van het EC in de
uitvoering van haar verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de student. Iedere vorm
van gevolgschade of indirecte schade of immateriële schade is van vergoeding uitgesloten.
2. Alle aanspraken van de student wegens tekortschieten aan de zijde van het EC vervallen indien
deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld door de student bij het EC binnen het studiejaar
waarin de feiten de feiten bekend waren of redelijkerwijs bekend kon zijn waarop de student de
aanspraken baseert. Na het beëindigen van de overeenkomst door de student vervalt elke
aansprakelijkheid van het EC.
3. Indien het EC nalatigheid kan worden verweten en derhalve op basis van lid 1 gehouden is
schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen het EC verzekerd is althans
redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger bedrag
dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de
verzekeraar van het EC in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering
overgaan dan is de aansprakelijkheid van het EC beperkt tot maximaal de gemaakte studiekosten
van de student in het lopende studiejaar.
4. Het EC is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook die het gevolg is
van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie / aanbevelingen / adviezen verstrekt in
verband met de studie.
5. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal het EC – voor zover mogelijk – voor
gelijkwaardige vervanging zorgdragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal het EC de
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6.

7.

8.

9.

student hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en aangeven op welke wijze de studie
toch voortgang kan vinden.
In geval van ziekte van een docent heeft de student geen recht op een (schade)vergoeding. Het
EC zal geen extra kosten in rekening brengen voor het verzorgen van (extra) lesdagen
voortkomende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
Indien door onvoldoende studentenaantallen of door overmacht het EC niet in staat is aan haar
verplichtingen te voldoen voor wat betreft het aanbieden van vervolgstudiejaren, kan er in geen
enkele situatie aanspraak worden gemaakt op restitutie van voor voorgaande studiejaren
betaalde studiekosten, ook niet in de situatie dat de student hierdoor niet het diploma van de
studie kan behalen. Op het EC rust wel een inspanningsverplichting om conform de duur van de
overeengekomen studie op alternatieve wijze de student gelegenheid te bieden de studie alsnog
af te kunnen ronden en het diploma te behalen.
Het EC is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar
verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen. Hieronder wordt in elk geval
verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) ziekte van werknemers of gastdocenten van het EC (ii)
weersinvloeden (iii) ICT-storing (iv) overheidsmaatregelen (v) overige situaties die naar het
oordeel van het EC buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen
tijdelijk of blijvend verhinderen.
Het succesvol afronden van de studie door de student wordt niet gegarandeerd. De student is
hiervoor altijd zelf verantwoordelijk. Op het EC rust een inspanningsverplichting om de student
naar beste kunnen te begeleiden binnen het kader van de overeenkomst. Iedere
aansprakelijkheid van het EC voor schade en (extra) kosten die de student lijdt als gevolg van het
niet (tijdig) met succes afronden van de studie is uitgesloten.

Artikel 12 – Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen het EC en de student is Nederlands recht van toepassing. Alle
geschillen voortvloeiend uit - of met betrekking tot - deze algemene voorwaarden zullen worden
voorgelegd aan een bevoegde rechter.
2. Het EC heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal de student hiervan op de
hoogte stellen.
3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
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