HUISHOUDELIJK REGLEMENT ENKHUIZER ZEEVAARTSCHOOL
Inschrijfgeld
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 toelage (lening) van het ‘Henk Wever Fonds’. U kunt hiervoor
een aanvraag doen via http://www.henkweverfonds.nl
De EZS heeft geen stem in het wel of niet toekennen van een toelage.
Studieverdeling
Indien u besluit uw opleiding over (maximaal) twee schooljaren te verdelen, kan
dit zonder daarvoor extra lesgeld te moeten betalen. Er dient dan wel een geldige
reden te worden overlegd:
o U maakt gebruik van een visum met een geldigheidsduur korter dan de
periode van de studie, of
o U bent gebonden aan een vaarschema waardoor u niet het gehele
studieseizoen de lessen kunt bijwonen, of
o Een andere zwaarwegende reden, welke door de directie zal worden
beoordeeld.
U dient u bij eerste inschrijving van het schooljaar het gehele lesgeld te betalen en
aan te geven welk deel van het schooljaar u wilt volgen1. Voor het daaropvolgende
schooljaar betaalt u dan alleen het inschrijfgeld en eventueel nieuwe dictaten,
indien hierin aanpassingen zijn gemaakt. Bijwonen van vakken in een opvolgend
jaar is altijd onder voorbehoud van beschikbare ruimte in de klas.
U dient uw verzoek uiterlijk twee weken voor aanvang van het schooljaar te doen
via de administratie.
Indien u tijdens uw studie ernstig ziek wordt of anderszins uw studie niet kunt
voortzetten, kunt u ook gebruik maken van deze regeling. De directie beoordeelt
uw verzoek, deze beoordeling is bindend.
Studenten die na examineren in een volgend schooljaar een enkel vak herhalen
betalen hiervoor €145 per vak.
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Periode 1: oktober, november, december of periode 2: januari, februari , maart

Examengeld
Twee weken voor aanvang van de examens dienen de examengelden te zijn
betaald. Ook voor cursussen zoals Basic Safety en First Aid geldt deze
betalingstermijn. Indien u na betaling besluit om niet met de examens of met een
cursus mee te doen worden, mits u dit minimaal 10 werkdagen voor aanvang van
de examens of de cursus aangeeft, alle betaalde examen- of cursusgelden
geretourneerd. Indien u dit later, maar minimaal 3 werkdagen voor aanvang van
de examens of de cursus, doet krijgt u 50% van de betaalde examen- of
cursusgelden geretourneerd. Bij latere opzegging heeft u geen recht op teruggave
van betalingen.
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.
3. Indien u besluit de opleiding te staken na twee weken na aanvang schooljaar blijft
het volledige lesgeld verschuldigd.
Indien u tijdens het lopende schooljaar besluit het daaropvolgende schooljaar de
opleiding voort te zetten, krijgt u 50% korting op het dan geldende lesgeld.
U betaalt dan tevens geen inschrijfgeld. Aangepaste dictaten dienen wel opnieuw
te worden aangeschaft.
4. Een (vervolg-) opleiding of enige opleiding aan de Enkhuizer Zeevaartschool of
het deelnemen aan examens georganiseerd door het LEB (Landelijk
Examenbureau Beroepszeilvaart) kan slechts worden toegezegd indien alle
verschuldigde bedragen zijn ingevorderd. In alle gevallen beslist de directie van de
Enkhuizer Zeevaartschool.
5. In uitzonderlijke gevallen kan de directie afwijken van de hierboven gestelde
regels.
Privacy
De school behandelt alle persoonsgegevens vertrouwelijk en zal deze nooit
verstrekken aan andere personen of organisaties. Ook alle informatie van
persoonlijke aard wordt vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden,
behoudens de uitdrukkelijke wens of toestemming van de betreffende student.

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. Omdat 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

