Studieovereenkomst
beroepsopleiding astrologie
(alle grijs gearceerde delen s.v.p. invullen)

Ondergetekenden:
De Hermetische Kosmos - School voor Astrologie, gevestigd te 5241 KK, Rosmalen, Kruisherenborch
21, hierna te noemen de school
en

Volledige naam
Huisadres
Postcode &
woonplaats (land)
E-mail
Mobiel
nummer
Geboortedatum,
plaats en -tijd
IBAN
bankrekening

hierna te noemen de student,
bevestigen hierbij een studieovereenkomst te zijn aangegaan onder de volgende voorwaarden en
bepalingen:
•

•
•

De school verplicht zich de student onderwijs aan te bieden in overeenkomst met het
gepresenteerde op de website www.schoolvoorastrologie.nl, in de studiegids en in andere
relevante (onderwijs)documenten;
De student schrijft zich in voor de 4/5-jarige beroepsopleiding Astrologie van de school, voor de
duur van de opleiding;
De student kan deze overeenkomst jaarlijks opzeggen;
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•

De inschrijving is definitief na ontvangst door de school van de ingevulde en ondertekende
studieovereenkomst en na (aan)betaling van het lesgeld over het eerste jaar.1
De student kan de inschrijving binnen 14 dagen ongedaan maken. Daarna wordt een
betalingsverplichting aangegaan (zie Onderwijs- en Examenregeling).
Op deze overeenkomst zijn de studiekosten van toepassing zoals vermeld op de website,
alsmede de regelingen genoemd in de Onderwijs- en Examenregeling en de Algemene
voorwaarden van de school (info en documenten zijn te vinden op
www.schoolvoorastrologie.nl). De student verklaart akkoord te zijn met de bepalingen die hierin
zijn opgenomen.

•
•

S.v.p. voorkeur betaling aankruisen

O
O
O

Betaling van lesgeld over 1e jaar na inschrijving
Aanbetaling na inschrijving, restant van lesgeld over 1e jaar vóór 1 september
Aanbetaling na inschrijving, gespreide betaling van restant lesgeld vanaf augustus (student
machtigt de school om dit bedrag (inclusief kleine kostenopslag, zie website) in 10 maandelijkse
termijnen af te schrijven.

Ondergetekenden verklaren de inhoud van deze studieovereenkomst voor gezien en akkoord.
DHK – School voor Astrologie

Naam

Student

Ben Rovers

Handtekening

Datum

1 jan 2022

Plaats

Rosmalen

Inschrijving definitief maken
Inlevering van dit formulier
Hardcopy afgeven aan docent van de school of opsturen naar DHK - School voor Astrologie,
Kruisherenborch 21 5241 KK Rosmalen OF digitale versie resp. foto’s van ingevuld formulier mailen
naar info@schoolvoorastrologie.nl.
(Aan)betaling van het lesgeld over het 1e jaar
➔ via https://www.schoolvoorastrologie.nl/betaalpagina/
1

Dit bedrag wordt teruggestort indien er onverhoopt geen plaats meer is in de opleiding.
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