HUISHOUDELIJK REGLEMENT ENKHUIZER ZEEVAARTSCHOOL
Inschrijfgeld1
1. Direct bij het inschrijven dient het inschrijfgeld te worden voldaan.
2. Indien er een maand voor aanvang van de opleiding geen betaling van het
inschrijfgeld is ontvangen wordt de voor u gereserveerde plek vrijgegeven voor een
persoon op de wachtlijst.
3. Indien u op enig moment besluit de opleiding niet voort te zetten of aan te
vangen, ontvangt u geen restitutie van uw inschrijfgeld.
Lesgeld
1. Voordat u begint met een opleiding dient het lesgeld te worden voldaan.
2. Indien twee weken voor aanvang van de opleiding geen betaling van het lesgeld is
ontvangen wordt de voor u gereserveerde plek vrijgegeven voor een persoon op de
wachtlijst.
3. Indien u niet het gehele bedrag in een keer kunt betalen kunt u in aanmerking
komen voor een betalingsregeling. Of u in aanmerking komt voor deze regeling
wordt beoordeeld door de directie. U kunt niet in beroep gaan tegen een beslissing
van de directie in deze.
Deze betalingsregeling ziet er als volgt uit:
1. Twee weken voor aanvang van de opleiding dient een bedrag van € 750,- te
worden betaald.
2. Indien twee weken voor aanvang van de opleiding geen € 750,- is ontvangen kunt
u niet deelnemen aan de opleiding.
3. Per maand dient daarna het resterende bedrag (inclusief eventueel boekenpakket)
in 5 gelijke termijnen te worden betaald. Deze maandelijkse betaling dient te zijn
ontvangen op de eerste dag van elke maand van november tot en met maart.
4. Examengelden en bijkomende cursussen dienen separaat te worden betaald, zij
maken geen onderdeel uit van de betalingsregeling.
5. Indien u in aanmerking wilt komen voor een betalingsregeling dient u dit uiterlijk
een maand voor aanvang van het schooljaar, uitsluitend per mail, te richten aan
dhr. Wassenaar via cosmo@ezs.nl
6. Deze regeling geldt alleen voor studenten KZV, bij uitzondering kunnen
studenten GZV ook gebruik maken van een soortgelijke betalingsregeling.
Examengeld
Twee weken voor aanvang van de examens dienen de examengelden te zijn
betaald. Ook voor cursussen zoals Basic Safety geldt deze betalingstermijn.
Restitutie
Indien u besluit om de opleiding te staken na het betalen van lesgeld gelden de
volgende restitutievoorwaarden van het cursusgeld:
1. Indien uiterlijk twee weken voor aanvang schooljaar: 100% van het totale lesgeld
(dus níét het inschrijfgeld).
2. Indien tussen twee weken voor aanvang en twee weken na aanvang schooljaar:
50% van het totale lesgeld.
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Deze bepaling geldt niet voor de bootsmansopleiding en de cursus MARCOM-A

3. Indien u besluit de opleiding te staken na twee weken na aanvang schooljaar blijft
het volledige lesgeld verschuldigd.
KZV: Indien u besluit het daaropvolgende schooljaar de opleiding voort te zetten,
krijgt u 25% korting op het dan geldende lesgeld. U betaalt dan tevens geen
inschrijfgeld indien u gebruik maakt van dezelfde dictaten.
4. Een (vervolg-) opleiding of enige opleiding aan de Enkhuizer Zeevaartschool kan
slechts worden toegezegd indien alle verschuldigde bedragen zijn ingevorderd. In
alle gevallen beslist de directie.
5. Studenten uit het buitenland die, vanwege limieten gesteld door hun visum, niet
het gehele schooljaar aaneengesloten in Nederland mogen verblijven, wordt
verzocht contact op te nemen met de administratie.
6. In uitzonderlijke gevallen kan de directie afwijken van de hierboven gestelde
regels.
Studieverdeling
GZV: Indien u besluit de opleiding GZV over (maximaal) twee schooljaren te
verdelen dient u bij eerste inschrijving van het schooljaar het gehele lesgeld te
betalen en aan te geven welke vakken u wilt volgen. Voor het daaropvolgende
schooljaar betaalt u dan alleen voor de vakken die u wilt bijwonen een bedrag van
€85,-2 per vak, exclusief de examenkosten. Bijwonen van vakken in een opvolgend
jaar is onder voorbehoud van beschikbare ruimte in de klas.
Studenten die na examineren in een volgend schooljaar een enkel vak herhalen
betalen hiervoor €145,- per vak voor de KZV en voor de GZV.
Privacy
De Enkhuizer Zeevaartschool verzamelt persoonsgegevens ten behoeve van de
registratie voor onze opleidingen. Aankomende studenten geven toestemming*
aan de school om de gegevens te gebruiken welke ze via onze (SSL beveiligde)
inschrijfpagina's delen.
Deze informatie bestaat uit:
- Een pasfoto
- Adresgegevens
- Geboortedatum en -plaats
- Eerder gevolgde opleidingen
- Telefoon en email
- Kopie legitimatiebewijs, ter voorkoming van fraude
Er worden geen ‘bijzondere’ persoonsgegevens verzameld.
Verwerking
Gegevens worden bewaard in een beveiligde online omgeving en, op papier, in
een map met uitgegeven diploma's.
De persoonsgegevens worden op aanvraag van de betrokkene, na schriftelijke
kennisgeving, vernietigd. Dit geldt niet voor de kopieën van de behaalde
diploma's.
De map met daarin persoonlijke gegevens wordt niet gedeeld met derden en wordt
bewaard in een afgesloten kantoor.
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Alle genoemde bedragen in dit document kunnen worden aangepast, voor actuele info neem contact op
met de administratie

De gegevens worden niet met derden gedeeld. Uitzondering is het klassikaal delen
van een lijst met deelnemers waarop de woonplaats wordt vermeld, dit ten
behoeve van het gezamenlijk reizen met een auto en bevat geen verdere
persoonlijke gegevens.
Voor vragen over onze privacy policy kunt u contact opnemen met dhr.
Wassenaar via cosmo@ezs.nl
*Door het akkoord gaan met onze voorwaarden

Overige bepalingen
1. De Enkhuizer Zeevaartschool is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of
beschadiging van goederen van de student.
2. De student is en blijft zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van gemiste lessen
of lesstof. De docent en/of de Enkhuizer Zeevaartschool is hiervoor niet
aansprakelijk.
3. Naast de contacturen dient de student uit te gaan van minimaal 20 (GZV: 30)
uren zelfstudie per week. Het is aan de student om de beslissing te maken of dit
past binnen de andere werkzaamheden waartoe men zich heeft verplicht en of de
benodigde zelfdiscipline is op te brengen.
4. Daar het niveau van de studenten verschilt gaan docenten uit van een gemiddeld
kennisniveau. Studenten zullen zelfstandig eventuele achterstanden weg moeten
werken.
5. Studenten die in een opvolgend leerjaar aan (her)examens willen deelnemen,
dienen zelf te informeren naar veranderingen en/of aanpassingen in geboden
lesstof. Informatie opvragen kan via het e-mailadres info@ezs.nl
Klachten
Klachten en andere bijzondere verzoeken dienen, uitsluitend per mail, te worden
gericht aan ezsleb@gmail.com
Voor verdere informatie en actuele tarieven verwijzen wij u naar de website www.ezs.nl

