
Addendum bij centrumreglement 

Algemene voorwaarden online inschrijven CVO Leerstad vanaf 12/06/2019 voor cursussen 

die starten vanaf 01/09/2019. 

Deze algemene voorwaarden regelen de overeenkomst tussen de kandidaat-cursist (koper) en CVO Leerstad (verkoper) 

in het kader van de online inschrijving en online betaling van een cursus die wordt georganiseerd door CVO Leerstad 

(erkende onderwijsinstelling Departement Onderwijs en Vorming). 

Voor een online inschrijving is het aanvaarden van onderhavige Algemene Voorwaarden noodzakelijk. Wie online 

inschrijft, verklaart deze Algemene Voorwaarden van CVO Leerstad te kennen en te aanvaarden. 

• De online inschrijvingstoepassing van CVO Leerstad biedt aan cursisten de mogelijkheid om online in te 

schrijven voor de cursussen die door CVO Leerstad hiervoor worden opengesteld. 

 

• Alleen cursisten met de Belgische nationaliteit kunnen online inschrijven. 

• De prijzen vermeld in de online inschrijvingsschermen zijn de prijzen voor het wettelijke inschrijvingsgeld. Hierin 

zijn niet begrepen: extra handboeken, grondstoffen en persoonlijke verbruiksmaterialen. 

Wie meent aanspraak te kunnen maken op vermindering van inschrijvingsgeld (zie www.leerstad.be), zal na 

afgifte van de juiste documenten voor vrijstelling of gedeeltelijke vrijstelling aan het secretariaat het 

overeenkomstige bedrag van de vrijstelling door CVO Leerstad terugbetaald krijgen op een door hem 

opgegeven rekeningnummer. 

Opgepast: de datum vermeld op het afgegeven attest voor vrijstelling mag maximum één maand vóór of 

maximum één maand na datum van de online  inschrijving zijn en mag de registratiedatum van de cursus niet  

overschrijden. De registratiedatum valt op 1/3 van de effectieve lessen. Bij twijfel, raadplaag het secretariaat. 

• De kandidaat-cursist zal bij een online inschrijving de betaling onmiddellijk uitvoeren via de beveiligde 

service Ingenico Payment Services (Ogone) en dit via Bancontact. Het bedrag zal meteen worden 

gedebiteerd. 

 

• De cursist heeft het recht aan CVO Leerstad mee te delen dat hij afziet van de inschrijving. 

U kan ons annuleringbeleid terugvinden in ons centrumreglement, pagina 9.                              

 

• CVO Leerstad heeft het recht om een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, 

zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben 

de reeds ingeschreven cursisten het recht om zich uit te schrijven en wordt het reeds betaalde 

inschrijvingsgeld volledig terugbetaald. 

 

• De directie heeft het recht om een kandidaat-cursist niet te laten deelnemen aan de cursus indien niet voldaan 

is aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden bepaald door het Departement Onderwijs en Vorming. De kandidaat-

cursist zal hiervan op de hoogte worden gebracht. Bij online inschrijving zal de betaalde som volledig worden 

teruggestort. 

 

• Klachten kunnen gemeld worden via info@leerstad.be. 

 

 

https://www.leerstad.be/images/leerstad/info-pdf/centrumreglement-svwo.pdf
mailto:info@leerstad.be


 

 

Privacy 
 

• Het centrum zal geen cursistengegevens meedelen aan derden, tenzij voor de toepassing van een 

wettelijke of reglementaire bepaling. 

Alle info op Privacy-policy van CVO Leerstad. 

 

Contactgegevens 

CVO Leerstad 

Groendreef 31 – 9160 Lokeren 

Telefoonnummer: 09/348.38.45 

Bereikbaarheid: zie website 

E-maiIadres: info@leerstad.be 

 

CVO Leerstad behoort tot Scholengroep 18 Schelde – Dender - Durme 

Brusselsestraat 97 – 9200 Dendermonde 

Ondernemingsnummer: 0267.381.686 

 

https://www.leerstad.be/images/leerstad/info-pdf/privacy-policy.pdf
mailto:info@leerstad.be

