Regeling studentengelden MBO
Schooljaar 2020 - 2021
Deze regeling studentengelden is van toepassing op:
studenten van het Summa College die gedurende het schooljaar 2020-2021 een MBO
opleiding volgen
examendeelnemers van het Summa College die gedurende het schooljaar 20202021gebruik maken van examenvoorzieningen in het kader van een MBO opleiding
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1.

Kosten voor je opleiding
Als student BOL (beroeps opleidende leerweg) of BBL (beroeps begeleidende leerweg) van het
Summa College krijg je te maken met kosten voor het volgen van je opleiding. Deze kosten
bestaan uit:
 door de overheid vastgesteld lesgeld of cursusgeld;
 door de school vastgestelde studiekosten
Wat je moet betalen is afhankelijk van de opleiding die je volgt. De overheid stelt de bedragen
voor het wettelijk cursusgeld en lesgeld ieder jaar vast.
In de Les- en Cursusgeldwet 2000 staan de wettelijke bepalingen over het betalen van lesgeld en
cursusgeld. In sommige gevallen geeft deze wet ruimte voor eigen beleid. Het Summa College
hanteert hierbij regels die voor jou als student financieel voordeliger zijn.
De studiekosten die door een school worden bepaald passen binnen de “richtlijnen studiekosten
Summa College”. De richtlijnen studiekosten zijn vastgesteld met instemming van de
studentenraad van het Summa College binnen de wettelijke kaders die daarvoor gelden.
In deze regeling studentengelden komt aan bod:
in welke gevallen je wat moet betalen voor je opleiding
aan wie je betaalt en waar je terecht kunt voor informatie en vragen
wanneer je recht hebt op vrijstelling van betaling
wanneer je in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) teruggave of verrekening
wanneer je eventueel examenkosten moet betalen
BOL: Betaling wettelijk lesgeld aan DUO
Voor een BOL opleiding betaal je lesgeld. Bij een BOL opleiding ga je in principe de hele week
naar school en ga je ook geregeld stage lopen.
Lesgeld betaal je aan DUO/IB-Groep. DUO is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor
het onderwijs, onder andere voor studiefinanciering.
Voor betaling van het lesgeld ontvang je van DUO bericht. Op de website van DUO www.duo.nl
vind je informatie over betaling van het lesgeld.
BBL: Betaling wettelijk cursusgeld aan Summa College
Voor een BBL opleiding betaal je cursusgeld. Als BBL-er werk je meestal 4 dagen per week en
kom je 1 dag per week naar school. Het cursusgeld voor niveau 3 en 4 opleidingen is hoger dan
voor niveau 1 of 2 opleidingen. Het cursusgeld betaal je aan het Summa College.
1.2.1. E-factuur
Voor betaling van het cursusgeld ontvang je van het Summa College een E-factuur. Je ontvangt
deze factuur op het e-mail adres dat je aan ons hebt doorgegeven. Zorg dus dat wij altijd op de
hoogte zijn van je juiste e-mail adres!
Een E-factuur ziet er uit als een gewone factuur. Er is alleen een extra link toegevoegd naar
IDEAL zodat je direct via je eigen bank geld over kunt maken. Als iemand anders voor je gaat
betalen (bijvoorbeeld je ouders) dan kun je de mails gewoon doorsturen aan hen zodat zij via de
in de factuur vermelde link direct zelf kunnen betalen.
1.2.2. Betaling door werkgever
Als je werkgever/leerbedrijf het cursusgeld voor je betaalt, moeten jij en de werkgever
hiervoor een verklaring (‘Betalingsverklaring Schoolkosten’) invullen. De betalingsverklaring kun
je aanvragen bij de studentenadministratie van je school en daarna de ondertekende verklaring
inleveren of foto/scan hiervan mailen naar de studentenadministratie.
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Deze verklaring moet binnen 30 dagen na factuurdatum van het cursusgeld in ons bezit zijn.
Verklaringen die later dan de hiervoor genoemde 30 dagen in ons bezit zijn, zullen in dit
schooljaar niet meer in behandeling worden genomen . Dan dient de student dit onderling met
de werkgever te regelen.
Vrijstelling wettelijk lesgeld of cursusgeld
Als je op 1 augustus van het betreffende schooljaar nog geen 18 jaar bent, heb je vrijstelling en
hoef je geen lesgeld of cursusgeld te betalen. Dit geldt ook als je later in het schooljaar met je
opleiding begint en voor een gedeelte van dat schooljaar bent ingeschreven.
Als je 2 opleidingen tegelijkertijd volgt, waarvan je voor 1 opleiding lesgeld aan DUO betaalt,
dan heb je voor de 2e opleiding vrijstelling van betaling van het cursusgeld. Volg je 2
opleidingen tegelijkertijd in de BBL betaal je voor de opleiding van het hoogste niveau.
Studiekosten school
Naast het wettelijk les- of cursusgeld heb je te maken met studiekosten die door de school zijn
vastgesteld. Deze studiekosten moet je ook betalen als je jonger bent dan 18 jaar.
Deze studiekosten kunnen bestaan uit :
 Opleidingsgebonden leermiddelen
Dit zijn kosten voor door de school vastgestelde onderwijsbenodigdheden en leermiddelen
van je opleiding zoals boeken, licenties, werkkleding, veiligheidshandschoenen etc. Deze
zaken heb je nodig om je opleiding te kunnen volgen. In de meeste gevallen worden de
aangeschafte zaken jouw eigendom.
 Vrijwillige schoolbijdrage
Dit zijn kosten voor extra voorzieningen, faciliteiten of activiteiten die niet noodzakelijk zijn
voor het volgen en afronden van de opleiding maar het onderwijs soms wel leuker en
interessanter maken. Je kunt denken aan bijvoorbeeld introductie, excursies en
schoolfeesten, schooluniform. Je beslist zelf of je hieraan wil meedoen en hiervoor wil
betalen.
Overzicht benodigde leermiddelen en kosten

Het Summa College maakt gebruik van de online leermiddelenlijst bij Studers en voor
automotive daarnaast ook bij de MBO-webshop. Op deze websites kun je voor de zomervakantie
zien welke leermiddelen je nodig hebt voor jouw opleiding. Zowel kosten voor de leermiddelen
die je bij Studers/ MBO webshop kunt bestellen, maar ook van de overige benodigdheden zie je
wat de kosten zijn. Hoe te bestellen zie https://www.summacollege.nl/gaan-studeren/welkomstudent?ck=637051395298528302#ec232ad41c0f6af292daff00007c80a3
Aanschaf en betaling leermiddelen
Je kunt een deel van de leermiddelen direct via Studers of de MBO webshop bestellen, zie
Je mag deze zaken natuurlijk ook ergens anders aanschaffen. Hou er dan wel altijd rekening
mee dat deze leermiddelen (indien van toepassing) moeten voldoen aan de juiste eisen
(specificaties) en deze bij aanvang van de lessen in je bezit moeten zijn.
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Kosten derde leerweg
MBO opleidingen kunnen naast de leerwegen BOL en BBL sinds 1 augustus 2013 ook in de
zogenaamde derde leerweg worden aangeboden. Een opleiding volgens de derde leerweg is in
de meeste zaken vergelijkbaar met andere mbo-opleidingen, maar het grote verschil is dat de
derde leerweg geen wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur heeft. Opleidingen in de
derde leerweg voldoen wel aan alle (kwaliteits)eisen van de Onderwijsinspectie, je haalt dan
ook een landelijk erkend mbo-diploma.
Een opleiding in de derde leerweg kan dus flexibeler en sneller plaatsvinden, maar brengt wel
andere en mogelijk hogere kosten met zich mee. Voor de derde leerweg kunnen namelijk kosten
in rekening worden gebracht om de opleiding door de school te kunnen aanbieden aangezien de
derde leerweg niet mede wordt gefinancierd door het Ministerie van OC&W. Voor de derde
leerweg is daarentegen weer geen lesgeld of cursusgeld van toepassing. Wel kunnen
studiekosten school van toepassing zijn in verband met de benodigde leermiddelen voor de
opleiding.
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2.

Je bent het hele schooljaar ingeschreven
Met inschrijving voor het gehele schooljaar wordt bedoeld dat je van 1 augustus tot en met 31
juli (duur van het formele schooljaar) als student bij het Summa College ingeschreven bent.
Lesgeld BOL
Als BOL student ben je bij inschrijving voor het gehele schooljaar 2020-2021 € 1.202,verschuldigd aan DUO. Als je op 1 augustus 2020 nog geen 18 jaar bent hoef je geen lesgeld te
betalen (vrijstelling).
Cursusgeld BBL
Als BBL student ben je bij inschrijving voor het gehele schooljaar 2020-2021aan Summa College
verschuldigd:
Opleiding niveau 1-2

de assistent-, entree- en basisberoepsopleiding

€ 250,-

Opleiding niveau 3-4
vak-, middenkader- en specialistenopleiding
€ 606,Als je op 1 augustus 2020 nog geen 18 jaar bent hoef je geen cursusgeld te betalen (vrijstelling).
Als student BBL betaal je per schooljaar cursusgeld aan het Summa College.
Het jaarbedrag aan cursusgeld wordt standaard in 1 keer gefactureerd. Je ontvangt hiervoor in
september van het Summa College via e-mail een e-factuur waarmee jij (of je ouders) direct via
IDEAL kunt betalen.
Het betalen van cursusgeld is een voorwaarde om ingeschreven te kunnen worden voor je
opleiding BBL. Als het je niet lukt om in één keer te betalen, kun je een verzoek doen voor
gespreide betaling in meerdere termijnen (zie 7.2)
Studiekosten school
De kosten voor opleidingsgebonden leermiddelen en vrijwillige schoolbijdragen verschillen per
opleiding en per leerjaar. De meeste leermiddelen kun je bestellen en betalen via Studers of de
MBO webshop.
Alleen voor zaken die je via school lopen betaal je aan de school. In dat geval ontvang je een Efactuur. Dit is altijd weer een andere factuur dan voor het cursusgeld.
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3.

Je begint later met je opleiding
Als je later begint aan je opleiding kan het zijn dat je minder wettelijk lesgeld of cursusgeld
hoeft te betalen. Ook bij inschrijving voor een gedeelte van het schooljaar geldt dat je
vrijstelling hebt van het betalen van lesgeld of cursusgeld als je op 1 augustus van het
betreffende schooljaar jonger dan 18 jaar bent.
Lesgeld BOL
Wie zich inschrijft ná 1 november (late inschrijving), betaalt alleen lesgeld over de rest van het
schooljaar. Bij inschrijving in de maanden augustus, september en oktober wordt dus wel het
volledige bedrag aan lesgeld in rekening gebracht. Dat deel van het bedrag dat je verschuldigd
bent zal DUO bij je in rekening brengen. Voor meer informatie zie www.duo.nl.
Cursusgeld BBL
Bij inschrijving op of na 1 september betaal je minder cursusgeld. Bij latere inschrijving wordt
het cursusgeld namelijk verminderd met 1/12e deel voor iedere maand die al voorbij is in het
schooljaar. Dat deel van het bedrag dat je verschuldigd bent zal het Summa College bij je in
één keer aan je factureren. De factuur hiervoor ontvang je van het Summa College binnen een
maand na je inschrijfdatum. Als je dit bedrag niet in één keer kan betalen, kun je een verzoek
doen voor gespreide betaling in meerdere termijnen (zie 7.2)
Voorbeeld:
Je wordt op 1 december ingeschreven voor je opleiding. Er zijn dus al 4 maanden (augustus t/m
november) voorbij. Het jaarbedrag aan cursusgeld wordt verminderd met 4/12e deel. Anders
gezegd betaal je dus 8/12e deel van het cursusgeld.
Studiekosten school
Ook als je bijvoorbeeld halverwege het schooljaar met je opleiding begint, zal je de
noodzakelijke leermiddelen zoals boeken en readers toch moeten aanschaffen om je opleiding
te kunnen volgen. Als er daarnaast sprake is van een vrijwillige schoolbijdrage beslis je zelf in
hoeverre je van deze voorzieningen en faciliteiten gebruik wil maken en hiervoor wil betalen.
Als je later in het schooljaar begint met de opleiding en je zaken via school bestelt, zal het te
betalen bedrag in één keer gefactureerd worden.
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4.

Je stopt eerder met je opleiding
Als je het schooljaar niet afmaakt en wordt uitgeschreven als student bij Summa College, kun je
in een aantal gevallen recht hebben op (gedeeltelijke) teruggave van het betaalde lesgeld of
cursusgeld.
Lesgeld BOL
Lesgeld dat je hebt betaald, kun je geheel of deels van DUO terugkrijgen in de volgende
situaties:
 Je hebt voor het einde van het schooljaar je diploma behaald.
 Je stapt binnen het beroepsonderwijs of voltijd volwassenenonderwijs (vavo) over naar
een opleiding waarvoor cursusgeld verschuldigd is. (je betaalt cursusgeld als je 1 dag in
de week naar school gaat).
 Je stopt met de lessen en je schrijft je uit omdat:
 je ouders gaan scheiden
 een familielid of je partner overlijdt of ernstig ziek wordt
 je zelf ernstig ziek wordt
 je jezelf inschrijft als examendeelnemer en je behaalt dan je diploma
 je bent zwanger
Een verzoek om teruggave van lesgeld moet je voor 31 juli van het lopende schooljaar bij DUO
indienen. Op de website www.duo.nl kun je lezen hoe je een verzoek moet indienen.
Het bedrag dat je terugkrijgt hangt af van:
 het moment waarop je de aanvraag indient
 het aantal maanden waarvoor je geld terugvraagt
Cursusgeld BBL
Als je gedurende het schooljaar stopt met je opleiding kan je in bepaalde gevallen het betaalde
cursusgeld geheel of deels van het Summa College terugkrijgen.
4.2.1. Uitschrijving voor 1 oktober
Bij uitschrijving voor 1 oktober heb je recht op terugbetaling van het gehele cursusgeldbedrag.
Je hoeft hiervoor geen verzoek te doen, je ontvangt automatisch het betaalde bedrag terug.
4.2.2. Uitschrijving na 1 oktober
Bij uitschrijving na 1 oktober kun je (een deel van) het betaalde cursusgeld terugkrijgen als er
sprake is van één van de hieronder beschreven bijzondere situaties:
 je schrijft je in bij een dagschool (bijvoorbeeld BOL opleiding) gedurende het schooljaar;
 bij ernstige ziekte of overlijden;
 je hebt te maken met bijzondere familieomstandigheden (bijvoorbeeld als een familielid ziek
wordt of overlijdt)
Je moet zelf na uitschrijving een gemotiveerd verzoek indienen door het sturen van een e-mail
naar debiteuren@summacollege.nl. Je moet bewijsstukken met je verzoek meesturen (bijv. een
scan van een document).
Als er sprake is van één van de genoemde bijzondere situaties, dan ontvang je 1/12 deel van het
cursusgeld terug voor iedere maand dat je de niet meer bent ingeschreven.
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Voorbeeld:
Je bent ernstig ziek waardoor je jouw BBL opleiding niet meer kunt volgen en wordt in maart
uitgeschreven. Je stuurt een mail met een scan van de doktersverklaring naar het Summa
College. Je ontvangt cursusgeld terug voor de maanden dat je niet aanwezig bent geweest (aprjuli = 4 maanden niet aanwezig), dus 4/12e deel hoef je niet te betalen.
4.2.3. Diploma gehaald
Behaal je vóór de maand mei van het cursusjaar je diploma? Dan kun je het cursusgeld ook
gedeeltelijk terug krijgen. Je ontvangt 1/10 deel voor iedere maand in het cursusjaar die
overblijft. Terugbetalen 1/10e deel voor ieder niet ingeschreven maand (tijdvak augustus t/m
mei).
Voorbeeld:
Je behaalt je BBL diploma in april van het lopende schooljaar. Omdat de maanden juni en juli
niet meetellen blijft alleen de maand mei nog over en is er recht op teruggave van 1/10 e deel
van het cursusgeld. Wanneer je in mei slaagt ontvang je dus geen teruggave.
Studiekosten school
Bij het eerder stoppen met je opleiding heb je geen recht op teruggave van de studiekosten die
je voor je leermiddelen hebt betaald. Zaken die je hebt aangeschaft zoals boeken kun je
mogelijk weer verkopen aan Studers, MBO webshop of andere geïnteresseerden.
Als je betaald hebt voor bijvoorbeeld een excursie die plaatsvindt nadat je stopt, kun je een
schriftelijk verzoek om (gedeeltelijke) teruggave indienen bij de teamleider van je opleiding. De
teamleider zal bepalen of er kwijtschelding of teruggave van (een deel) van het bedrag kan
plaatsvinden.

Pagina:

9 van 15

5.

Je wisselt van opleiding tijdens het schooljaar
Als je gestart bent met een opleiding maar tijdens het schooljaar overstapt naar een andere
opleiding kan het zijn dat er verrekening gaat plaatsvinden.
Dat betekent:
- dat je voor de opleiding waarmee je stopt een deel van je betaling terugkrijgt
- dat je voor de vervolgopleiding nog een deel moet betalen
Waar kun je terecht voor verrekening?
Als je bent gestart met een opleiding en tijdens het schooljaar overstapt naar een andere
opleiding zijn er verschillende mogelijkheden:
Je gaat
naar
Eventuele (gedeeltelijke)
van
Je kunt terecht bij
opleiding teruggave / betaling
opleiding
BOL
BOL
Lesgeld BOL
Je ontvangt bericht van DUO
Je moet een verzoek doen
Teruggave (gedeelte) lesgeld BOL
aan DUO
BOL
BBL
Je ontvangt een e-factuur
Betaling (gedeelte) cursusgeld BBL
van Summa College
Voor 1 oktober:
Je ontvangt bericht van
teruggave hele cursusgeld BBL
Summa College
Vanaf 1 oktober:
Je ontvangt bericht van
BBL
BOL
teruggave gedeelte cursusgeld BBL
Summa College
Betaling (gedeelte) lesgeld BOL
Je ontvangt bericht van DUO
Eventuele verrekening cursusgeld BBL Je ontvangt bericht van
BBL
BBL
(zie hieronder bij 5.2)
Summa College
Verrekening binnen het Summa College
Als je binnen het Summa College wisselt van de ene BBL opleiding naar een andere BBL
opleiding wordt er cursusgeld verrekend als je overstapt naar een opleiding waarvoor een ander
cursusgeldtarief geldt.
Als je overstapt naar een opleiding met een hoger cursusgeldtarief zal je per saldo moeten
bijbetalen. Als je overstapt naar een opleiding met een lager cursusgeldtarief zal je per saldo
een gedeelte cursusgeld terug ontvangen.
Je hoeft hiervoor geen verzoek te doen, het Summa College zal dit automatisch verrekenen.
Als je overstapt naar een andere BBL opleiding van hetzelfde niveau of binnen hetzelfde
cursusgeldtarief, krijg je niets terug maar hoef je ook niets bij te betalen.
Hieronder de verschillende situaties:
Je gaat
naar
van opleiding
opleiding
BBL niveau 1 of 2 BBL niveau 1 of 2

Eventuele (gedeeltelijke)
teruggave / betaling
Geen verrekening (cursusgeldtarief blijft gelijk)

BBL niveau 3 of 4

BBL niveau 3 of 4

Geen verrekening (cursusgeldtarief blijft gelijk)

BBL niveau 1of 2

BBL niveau 3 of 4

Per saldo bijbetalen gedeelte cursusgeld

BBL niveau 3 of 4

BBL niveau 1 of 2

Per saldo mogelijke teruggave gedeelte cursusgeld
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Studiekosten school
Leermiddelen die je nog niet in je bezit hebt maar wel nodig voor je nieuwe opleiding zal je
moeten aanschaffen. Misschien kun je sommige leermiddelen die je al aangeschaft had zoals
bijvoorbeeld een laptop ook gebruiken voor je nieuwe opleiding.
Je hebt geen recht op teruggave van de kosten van aangeschafte leermiddelen die je niet voor
je nieuwe opleiding kunt gebruiken. Zaken die je hebt aangeschaft zoals boeken kun je mogelijk
weer verkopen aan Studers, MBO webshop of andere geïnteresseerden.
Als je betaalt hebt voor bijvoorbeeld een excursie die plaatsvindt nadat je stopt, kun je een
schriftelijk verzoek om (gedeeltelijke) teruggave indienen bij de teamleider van je opleiding. De
teamleider zal bepalen of er kwijtschelding of teruggave van (een deel) van het bedrag kan
plaatsvinden.
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6.

Kosten voor het examen
In de voorgaande hoofdstukken zijn de kosten beschreven die je als student voor je opleiding
betaalt. In dit hoofdstuk komen eventuele kosten voor het examen aan bod.
Je bent ingeschreven als student
Als student heb je recht op het volgen van onderwijs en het gebruik maken van
examenvoorzieningen. Je hebt dus geen extra kosten om examen te kunnen doen. Zolang de
geplande einddatum van je opleiding (zie je onderwijsovereenkomst/opleidingsblad) niet
voorbij is, ben je ingeschreven als student.
Om het diploma voor je opleiding te kunnen halen, heb je zonder extra kosten recht op het
aantal examengelegenheden dat is vastgelegd in het examenreglement. In de praktijk betekent
dat meestal dat je kosteloos recht hebt op 1 examen en 1 herkansing.
Je hoeft alleen nog maar examen te doen
Het kan zijn dat je bent ingeschreven als student en je officiële opleidingsduur (op je
onderwijsovereenkomst) verstrijkt voordat je jou diploma hebt gehaald. Als je alleen nog maar
examen moet doen om te kunnen diplomeren, wordt je inschrijving aangepast. Je bent vanaf
dat moment geen student meer, maar bent een ‘examendeelnemer’ geworden. Van deze
aanpassing van je inschrijving bij het Summa College ontvang je altijd bericht. Je ontvangt een
Examenblad met daarop de gegevens van de opleiding waarin je examen doet.
Als examendeelnemer volg je geen onderwijs en geen BPV, maar maak je alleen nog gebruik van
examenvoorzieningen.
Je hebt in deze situatie nog zonder extra kosten recht op deelname aan examengelegenheden
die je nog niet hebt gebruikt. Dus stel dat je nog een herkansing over hebt, dan hoef je hier niet
extra voor te betalen.
Vanaf het moment dat je alle examengelegenheden hebt opgebruikt, worden bij deelname aan
nieuwe examengelegenheden wel kosten in rekening gebracht. De kosten die je dan moet
betalen zijn de kosten zoals hieronder bij 6.3 beschreven.
Kosten als examendeelnemer
Als examendeelnemer betaal je geen lesgeld of cursusgeld. Je hebt ook geen kosten voor
opleidingsgebonden leermiddelen of vrijwillige schoolbijdrage. Als examendeelnemer heb je wel
te maken met de volgende kosten:

€ 100,- per examenonderdeel, per gelegenheid. Dit betreft € 50,verwerkingskosten en € 50,- kosten per examen.

Voor extern ingekochte examens die meer kosten dan € 50,- wordt ook de
meerprijs in rekening gebracht. Bijvoorbeeld: Een extern examen kost € 180,-. De
examendeelnemer betaalt in totaal € 230,- (€ 50,- verwerkingskosten en € 180,examenkosten).
 Er worden pas examenkosten in rekening gebracht als de reguliere
examengelegenheden (waaronder eventuele derde gelegenheden) zijn verbruikt en
men nog niet geslaagd is waardoor men nog een of twee herkansingen wil
gebruiken.
.
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6.3.1. Diplomering pas na betaling
Het Examengeld en eventuele aanvullende kosten die door het Summa College in rekening
worden gebracht, moeten voor aanvang van het examen betaald zijn. Je kunt een verzoek doen
tot betaling in termijnen (zie verder bij 7.4).
Als een ander voor je de verschuldigde examenkosten wil betalen, moet je een schriftelijke
verklaring en ondertekende verklaring overleggen waaruit blijkt dat je hiermee instemt.
Diplomering vindt pas plaats nadat het verschuldigde examengeld en de eventuele aanvullende
examenkosten door het Summa College zijn ontvangen.
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7.

Verzoek betaling in termijnen
Lesgeld BOL
Lesgeld betaal je aan DUO. Betaling van lesgeld aan DUO in meerdere termijnen is mogelijk.
Op de website van DUO www.duo.nl kun je hierover meer lezen.
Cursusgeld BBL
Bij inschrijving voor het gehele schooljaar wordt in september het volledig jaarbedrag aan
cursusgeld aan je gefactureerd. Als het je niet lukt om dit op tijd te betalen, kun je een verzoek
tot betaling in maximaal 3 termijnen indienen door het sturen van een e-mail naar
debiteuren@summacollege.nl. Dit verzoek dient binnen 30 dagen na factuurdatum van het
cursusgeld ontvangen te zijn. Verzoeken die later dan 30 dagen na factuurdatum van het
cursusgeld ontvangen zijn, zullen niet in behandeling worden genomen.
Voor inschrijvingen gedurende het schooljaar geldt eveneens dat je een verzoek tot betaling in
maximaal 3 termijnen kunt indienen door een email te versturen naar
debiteuren@summacollege.nl. Dit verzoek dient binnen 30 dagen na factuurdatum van het
cursusgeld ontvangen te zijn. Verzoeken die later dan 30 dagen na factuurdatum van het
cursusgeld ontvangen zijn, zullen niet in behandeling worden genomen.
Als een betalingsregeling wordt toegestaan ontvang je een bevestigingsmail. Alleen bij akkoord
per mail wordt de betaalafspraak vastgelegd. Zolang de afspraak wordt nagekomen word je niet
aangemaand of overgedragen aan het incassobureau. Je bent zelf verantwoordelijk voor het
overmaken van het maandelijkse bedrag, onder vermelding van het klant- en factuurnummer.
Bij het niet nakomen van de betalingsregeling is het volledige bedrag opeisbaar en is er geen
nieuwe betalingsregeling mogelijk.
Studiekosten school
Studiekosten die je via school zou moeten betalen, dienen in 1 termijn betaald te worden.
Als je leermiddelen via Studers hebt besteld en moet betalen, moet je ook bij hen terecht voor
een verzoek tot betaling in meer termijnen.

Examenkosten
Voor examenkosten die via school in rekening worden gebracht dienen in 1 termijn betaald te
worden. Let wel op dat deze kosten betaald moeten zijn voordat je kunt diplomeren.
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8.

Aanmaningen en incassobureau
Cursusgeld en kosten via school
Voor het betalen van de factuur voor het cursusgeld geldt dat je dit moet doen binnen 30 dagen
nadat je de factuur hebt ontvangen. Dit geldt ook voor facturen die je ontvangt voor het
betalen van de kosten die je via school aanschaft.
Als je niet binnen 30 dagen betaalt, dan treedt de aanmaanprocedure in werking die mogelijk
extra kosten voor jou met zich meebrengen. Als je dan nog niet betaalt, wordt de vordering
door het Summa College overgedragen aan een incassobureau. De incassokosten zijn geheel voor
jou rekening.
Het niet op tijd betalen van het cursusgeld betekent dat je niet voldaan hebt aan de wettelijke
eis om ingeschreven te mogen staan. De toegang tot de lessen kan worden geweigerd, zowel
voor het niet tijdig betalen van het cursusgeld als voor het niet tijdig betalen van de verplichte
kosten van de opleiding gebonden leermiddelen.
Studie- en examenkosten via school
Ook voor betaling van de studie- en examenkosten via school geldt dat je 30 dagen de tijd hebt
om te betalen als je de factuur ontvangt. Als je binnen deze periode nog niet hebt betaald, dan
ontvang je binnen 1 week na de vervaldatum een betalingsherinnering met het verzoek per
direct te betalen.
Als je na die betalingsherinnering nog niet betaald hebt, dan wordt je uitgesloten van de
activiteiten (bijvoorbeeld excursie, feest etc. ) waarvoor de bijdrage was bedoeld. Als je niet
hebt deelgenomen aan de activiteit, moet je zelf tijdig via de teamleider vragen of het
openstaande bedrag kan komen te vervallen. Als de vordering eenmaal is overgedragen aan een
incassobureau, zijn de bijkomende kosten voor jou rekening.
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