
Algemene voorwaarden 2017 

• Als je inschrijft voor de opleiding ‘Ondernemen voor ruimtelijk ontwerpers’ vóór 1 juni 2017 
ontvang je het boek Business Model Generatie (t.w.v. €45,-) gratis. Dit boek heb je nodig voor 

de opleiding. 
• Het betalen van de opleidingskosten kan in overleg met Bouwlokaal in twee termijnen 

gebeuren. De helft van het verschuldigde bedrag moet je in dat geval betalen voor 25 augustus 
2017, de andere helft voor 15 november 2017. 

• Als je je  ingeschreven hebt en je bent gestart met de opleiding, dan heb je geen recht op 
teruggave van de opleidingskosten wanneer je stopt met de opleiding. 

• Als je langdurige ziek wordt vóór 1 oktober 2017, en je kunt daardoor de opleiding niet 
afronden, dan heb je twee opties: 

o De opleiding volgen tijdens de volgende editie. Het betaalde bedrag aan 
opleidingskosten blijft staan tot het volgende jaar; 

o Teruggave van een deel van het betaalde bedrag. Je bent in dat geval de helft van de 
totale opleidingskosten verschuldigd, te weten € 1075,- excl. BTW.  

• Bouwlokaal doet zijn best om een match tussen jou en een partnerbedrijf tot stand te brengen. 
Bouwlokaal is verantwoordelijk voor een voldoende aanbod van partnerbedrijven en 

werkopdrachten.  
• Als er tijdens de matchingsbijeenkomst geen match tot stand komt op inhoudelijke gronden, 

dan kun je kiezen uit twee opties: 
o Geen  werkopdracht uitvoeren en de opleidingskosten helemaal zelf betalen; 
o Zelf voor een partnerbedrijf en een werkopdracht zorgen. Beide moet je ter 

goedkeuring aan Bouwlokaal voorleggen. 
• Je bent zelf verantwoordelijk voor het voltooien van de werkopdracht bij het partnerbedrijf. 
• Wanneer je de werkopdracht niet tot tevredenheid van het partnerbedrijf afrondt, ben je zelf 

verantwoordelijk voor het betalen van de partnerbijdrage in je opleidingskosten, te weten  € 
850,- excl. BTW, aan Bouwlokaal. 

• Bouwlokaal neemt jaarlijks maximaal 18 studenten aan voor de opleiding. Bij overtekening 
selecteert Bouwlokaal op basis van de door jou geschreven motivatie om aan de opleiding 

deel te nemen.  


