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1. Begrippen en definities 
1. De deelnemer: degene die deelneemt aan het scholingsaanbod zoals beschreven in artikel 1 

lid 4. 
2. Saxion: Stichting Saxion of haar rechtsopvolger. 
3. Het bestuur: College van Bestuur van de Stichting Saxion. 
4. De scholing: een onderwijsactiviteit waarbij de deelnemer niet als student of extraneus is 

ingeschreven en waarvoor geen collegegeld, examengeld en bekostiging wordt ontvangen 
voor de betreffende scholing waarvoor de deelnemer zich heeft aangemeld en is 
ingeschreven. 

5. De nominale studieduur: de standaard studieduur van de scholing, zoals gecommuniceerd 
naar de deelnemer. De scholing vangt aan op de dag dat de onderwijsactiviteit begint, of op 
een eerdere dag die als startdatum voor de scholing is aangegeven. 

6. Het cursusgeld: het bedrag aan cursusgeld dat de deelnemer verschuldigd is voor de scholing 
waarvoor hij is ingeschreven, gedurende de nominale duur van de scholing. De deelnemer is 
ten allen tijde persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van het verschuldigde cursusgeld, ook 
indien een ander heeft toegezegd het cursusgeld voor deze deelnemer te zullen betalen, maar 
deze andere persoon in gebreke blijft de betaling te voldoen. 

7. De directeur: de directeur van de academie of dienst die de scholing aanbiedt/organiseert. 
8. Cursisten klachtencommissie: de commissie die de duidelijk en tijdig ingediende klacht van een 

deelnemer in behandeling neemt.  
9. STAP: is een subsidieregeling voor werkenden en werkzoekenden in Nederland. Voor bepaalde 

scholing kan via het UWV een budget worden vertrekt van maximaal € 1.000,- per jaar. 
 

 

2. Algemeen 
1. Op deze inschrijving is tevens hoofdstuk 8 Gedragsregels van het Studentenstatuut van 

Saxion van toepassing. Zie de website Saxion.nl. 
2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of 

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden verklaard, dan blijft het overige in deze algemene 
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden 
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te 
komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen 
in acht worden genomen. 

3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze 
algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze 
bepalingen. 

 
 

3. Contractduur 
1. De deelnemer gaat de overeenkomst aan voor de duur van de scholing, tenzij uit de aard van de 

overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. De 
deelnemer is de contractpartij, ook als de betaling door een derde plaatsvindt. 

2. De uitvoeringstermijn van de overeenkomst vangt niet eerder aan dan nadat de deelnemer alle door 
Saxion, in het kader van de onder artikel 1 lid 4 bedoelde scholing, gevraagde gegevens aan Saxion ter 
beschikking heeft gesteld. Saxion is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Saxion 
is uitgegaan van door de deelnemer verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens. 

 
 

4. Tussentijdse opzegging en beëindiging van de overeenkomst 
1. De deelnemer kan de overeenkomst tot een maand voor aanvang van de scholing kosteloos opzeggen, 

door zich uit te schrijven via de door Saxion aangegeven werkwijze. De deelnemer krijgt na verwerking 
hiervan direct een e-mail.  

2. Bij opzegging (annulering) korter dan een maand voor aanvang van de scholing, dan is de deelnemer 10% 
van het cursusgeld verschuldigd als vergoeding voor de door Saxion gemaakte kosten. Bij opzegging na 
deze periode wordt rekening gehouden met een maand opzegtermijn.  

3. De deelnemer kan de overeenkomst tussentijds opzeggen gedurende de scholing tegen het einde van de 
maand. Tussentijdse opzegging leidt niet tot terugbetaling van cursusgeld en de eventuele 



 

 

 

 

   

   

 

 
administratiekosten over de achterliggende periode maar leidt wel tot terugbetaling voor het resterende 
deel van het verschuldigde en betaalde cursusgeld.  

4. Opzegging van de overeenkomst in dezelfde kalendermaand als waarin de scholing eindigt, leidt niet tot 
terugbetaling van het cursusgeld over diezelfde kalendermaand.  

5. De overeenkomst eindigt na het verloop van de nominale duur van de scholing. In het geval de 
deelnemer geen certificaat heeft behaald, maar ook geen toetsgelegenheden meer heeft openstaan, 
eindigt de scholing van rechtswege. 

6. In het geval de deelnemer zijn betalingsverplichtingen niet nakomt (zie artikel 5), heeft Saxion 
het recht de inschrijving, zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke procedure eenzijdig 
te annuleren. De status als deelnemer van een scholing eindigt hierdoor onmiddellijk. Saxion 
is niet gehouden tot enige schadevergoeding. Indien de deelnemer niet (tijdig) aan zijn 
betalingsverplichtingen voldoet, kan Saxion bepalen dat de deelnemer niet meer mag 
deelnemen aan de scholing of toets.  

7. In het geval de deelnemer aanspraak heeft gemaakt op een subsidieregeling via STAP, en de 
scholing annuleert, zal Saxion overgaan tot eventuele terugbetaling conform de hiervoor 
bedoelde richtlijnen. 
 
 

5. Cursusgeld  
1. Door de aanmelding via de website saxion.nl, doet de deelnemer een verzoek om voor de 

betreffende scholing te worden ingeschreven en verplicht de deelnemer zich ertoe het 
cursusgeld te voldoen, zodra Saxion aan het verzoek tot inschrijving voldoet. 

2. Het cursusgeld dient in één keer, uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst factuur, maar uiterlijk 
14 dagen voor de aanvang van de scholing, te zijn bijgeschreven op het door Saxion 
aangewezen bankrekeningnummer. Indien in de betalingsafspraken is overeengekomen dat 
de deelnemer in termijnen kan betalen, dient de eerste termijn uiterlijk 14 dagen voor de 
aanvang van de scholing te zijn betaald. 

3. Indien het cursusgeld hoger is dan € 1.000,- is het voor de deelnemer mogelijk 
betalingsafspraken te maken met Saxion, waarbij Saxion het aantal termijnen bepaalt 
(afhankelijk van de hoogte van het cursusgeld en de duur van de cursus). Er wordt in dat 
geval € 24,- administratiekosten in rekening gebracht.  

4. Indien het nakomen van de verplichtingen door omstandigheden, die buiten de invloedssfeer 
van zowel de deelnemer als Saxion liggen blijvend onmogelijk is, dan heeft zowel de 
deelnemer als Saxion het recht de inschrijving per aangetekend schrijven te annuleren 
zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig is.  

5. Indien de deelnemer de scholing heeft afgerond, maar nog niet aan zijn betalingsverplichting 
heeft voldaan, zal Saxion geen certificaat of bewijs van deelname uitreiken totdat Saxion de 
vordering heeft ontvangen.  

6. Saxion kan het cursusgeld, indien het een scholing betreft die langer duurt dan een studiejaar 
en er per studiejaar cursusgeld is overeengekomen, voor zittende deelnemers zonder nadere 
mededeling jaarlijks verhogen.  

7. Saxion kan bepalen dat het cursusgeld per studiejaar varieert. 
8. In het geval de deelnemer aanspraak maakt op een subsidieregeling via STAP, zal Saxion de 

betaling laten verlopen volgens de hiervoor bedoelde richtlijnen. 
 
 

 
6. Verantwoording cursusgeld 

In het cursusgeld zijn inbegrepen de kosten voor het deelnemen aan de scholing en het maken 
van eventuele toetsen en de eventuele kosten voor de uitreiking van een certificaat of bewijs van 
deelname. Ingeval in de scholing de opgedane kennis wordt getoetst, heeft de deelnemer recht op 
twee toetsgelegenheden (inclusief herkansing), dit geldt niet voor scholingsactiviteiten waar voor 
de toets apart moet worden ingeschreven. In het geval de deelnemer deze toetsgelegenheden 
niet benut, komen de eventuele gevolgen hiervan (vertraging, extra toets) voor eigen rekening.  
 
 



 

 

 

 

   

   

 

 
 

7. Doorgang vinden van de scholing / overmacht 
Indien het vereiste minimum aantal inschrijvingen niet gehaald is, kan Saxion besluiten om de scholing geen 

doorgang te laten vinden. Indien om die reden de overeenkomst wordt geannuleerd, ontvangt de deelnemer 

eventueel reeds betaalde bedragen retour. Annulering van de scholing kan geschieden tot uiterlijk zeven 

werkdagen voor de aanvangsdatum van de scholing. 
 
 

8. Betaling, verzuim en incassokosten 
1. De deelnemer is van rechtswege in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. 

Saxion zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de deelnemer 
de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering alsnog te betalen. 

2. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil zal Saxion het in rekening brengen van 
rente en incassokosten opschorten.   

3. Indien de deelnemer na een betalingsherinnering niet aan de betalingsverplichting voldoet, 
volgt inzet van een incassobureau en uitschrijving van de scholing. Dit ontslaat de deelnemer 
niet van de betalingsverplichting voor zover Saxion reeds (deels) haar prestatie heeft 
geleverd. 

 
 

9. Algemene rechten en plichten 
1. De deelnemer brengt Saxion/ de academie schriftelijk op de hoogte van wijzigingen in 

zijn/haar gegevens, zoals verhuizing, e-mailadres, nieuwe achternaam door huwelijk, etc.  
2. Communicatie met de Saxion die verband houdt met de in- of uitschrijving geschiedt digitaal 

via de door Saxion aangegeven werkwijze. 
3. Overige communicatie met de leiding van de scholing geschiedt digitaal op de wijze zoals door 

de academie of dienst van Saxion is aangegeven. 
4. Voor zover Saxion toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst en de 

deelnemer daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Saxion voor de door de 
deelnemer geleden schade, beperkt tot vergoeding van het betaalde cursusgeld. De 
aansprakelijkheid van Saxion voor letsel-, dood- of zaakschade wordt beperkt tot maximaal de 
verzekerde som.  

 

 
10.  AVG en bewaartermijn 

1. Saxion heeft haar regelgeving afgestemd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: 
“AVG”). In de AVG vormt het verwerken van persoonsgegevens het uitgangspunt. Onder een 
persoonsgegeven wordt verstaan: ieder gegeven dat herleidbaar is tot en informatie kan verschaffen over 
een natuurlijke identificeerbare persoon. Onder verwerken wordt iedere denkbare activiteit ten aanzien 
van die gegevens verstaan: het verzamelen, bewerken, verspreiden, opslaan, raadplegen en vernietigen.  

2. Iedere verwerking van persoonsgegevens moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De verwerking 
moet bijvoorbeeld rechtmatig, zorgvuldig en niet bovenmatig zijn. De doeleinden waarvoor de verwerking 
plaatsvindt, moeten duidelijk bepaald zijn en schriftelijk worden vastgelegd. Verder hebben de 
betrokkenen een inzagerecht en een correctierecht. 

3. De AVG geeft verplichtingen betreffende het uitdrukkelijk schriftelijk vastleggen van de doeleinden die de 
verantwoordelijke (CvB) heeft met het verwerken van persoonsgegevens.  

4. Binnen Saxion is een ‘Privacyverklaring Saxion’ opgesteld. In dit document zijn onder meer bepalingen 
opgenomen over het doel van de verwerking van persoonsgegevens, welke gegevens kunnen worden 
vastgelegd, in hoeverre derden gegevens kunnen verkrijgen en welke rechten betrokkenen hebben.  

5. De ‘Privacyverklaring Saxion’ is te vinden op www.saxion.nl. 
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11. Klachten en geschillen 
1. Indien de deelnemer een klacht heeft, kan hij deze kenbaar maken bij de leiding van de 

betreffende academie of dienst, conform artikel 9 lid 3 van deze algemene 
leveringsvoorwaarden.  

2. Indien het contact met de leiding niet tot een oplossing leidt, dan dient de deelnemer de klacht 
tijdig en duidelijk omschreven in bij de klachtencommissie. Onder “tijdig” wordt verstaan binnen 
een termijn van zes weken nadat de deelnemer de klacht heeft geconstateerd of heeft kunnen 
constateren. Het niet tijdig indienen van de klacht, heeft tot gevolg dat deze niet in behandeling 
wordt genomen, tenzij er sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. 

3. In het geval de deelnemer ontevreden is over de afhandeling van de klacht, dan kan de deelnemer dit 
melden bij het Meldpunt Klacht en Geschil (MKG) op MijnSaxion.nl. Het MKG zal de klacht ter verdere 
behandeling doorgeleiden naar de Klachtenfunctionaris Saxion. De Klachtenfunctionaris onderzoekt de 
klacht en bekijkt of minnelijke schikking mogelijk is. In het geval een minnelijke schikking niet mogelijk is, 
rapporteert de Klachtenfunctionaris aan het CvB. Het CvB neemt vervolgens een bindend besluit. 

4. Wanneer de deelnemer het oneens is met het besluit van het CvB, staat voor de deelnemer de 
rechtsgang naar de civiele rechter open.  

 
 

12. Intellectueel eigendomsrecht 
Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht die betrekking hebben op het door Saxion 

verstrekte en samengestelde onderwijsmateriaal (behalve in de handel zijnde boeken) liggen bij Saxion. 

Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke 

toestemming van Saxion. 

 

 

13. Hardheidsclausule 
1. In het geval waarin de algemene leveringsvoorwaarden niet voorziet of waarin de toepassing 

van een of meer bepalingen leidt tot onredelijke of onbillijke gevolgen voor de deelnemer, kan 
de deelnemer Saxion met redenen omkleed verzoeken ten aanzien van hem een afwijkende 
voorziening te treffen voor zover dat mogelijk is binnen de wet en dit niet leidt tot ongelijke 
behandeling. 

2. Een zodanig verzoek wordt gecommuniceerd conform artikel 9 lid 3 van deze algemene 
leveringsvoorwaarden.  

 
 

14. Toepasselijk recht  
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Saxion partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van 
toepassing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


