Studieregelement
Wanneer je je inschrijft voor een opleiding, dan ga je met Nea weddingplannerschool
een overeenkomst aan. Bij deze overeenkomst horen duidelijke afspraken. Hieronder
zetten we deze afspraken voor je op een rij. Daarnaast houden wij ons aan de
algemene voorwaarden. Zo weet je precies waar je aan toe bent, als je kiest voor
een opleiding van Nea weddingplanner school.
1. Aanmelding
Je kunt op ieder gewenst moment aanmelden door het aanmeldingsformulier ondertekend te
zenden aan Nea weddingplanner school Boslandweg 28 3911 VE Rhenen.
2. Toelatingsprocedure
- Motivatiebrief mailen naar info@weddingplannerschool.nl
- Deelname aan de opleiding eventueel een intakegesprek
- Na een intakegesprek hoor je dan direct of je aan de opleiding deel kan nemen.
3. Inschrijving
Na ontvangst van toelatingsbericht maak je het voorgeschreven bedrag over op
IBAN-nummer NL77RABO0374637695 t.n.v. Nea wedding events te Rhenen.
Na ontvangst hiervan is het definitief dat je bij ons officieel bent ingeschreven.
4. Studie tijdelijk onderbreken
In overleg met je mentor mag je de studie tijdelijk onderbreken.
Tijdelijk onderbreken brengt geen uitstel van betaling met zich mee. Ook verandert het totaal
verschuldigde lesgeld niet. (Zie algemene voorwaarden)
5. Studie voortijdig beëindigen
Je kunt je schriftelijke opleiding op ieder moment voortijdig beëindigen door dit per
aangetekende brief te melden aan: Nea weddingplannerschool 3911 VE Rhenen. Als je een
overeenkomst hebt getekend zal je je geld niet terugkrijgen. (Zie algemene voorwaarden)
7. Lesmateriaal
Na betaling van het lesgeld krijgt je het studiemateriaal tijdens de 1e les.
Het studiemateriaal is niet overdraagbaar. Het auteurs-en eigendomsrecht berusten bij Nea
weddingplannerschool.
8. Examen, certificaat en diploma
Je dient allereerst alle huiswerkopdrachten te hebben ingeleverd en een stagebruiloft te
hebben gedaan. Het examen moet worden afgesloten met een gemiddeld cijfer van een 5,5
of hoger. Na voltooiing hiervan krijg je je diploma.
9. Examengarantie en herexamen
Nea weddingplannerschool begeleid je net zo lang totdat je voor het examen bent geslaagd,
mits alle huiswerkopdrachten ter correctie zijn ingestuurd. Indien je een herexamen moet
afleggen, bedragen de kosten hiervan € 180, =.
10. Klachtenafhandeling
Nea weddingplannerschool zet zich volledig in om van je studie een succes te maken. Mocht
er desondanks toch iets misgaan, of heb je een klacht, meld je ons dat per omgaande
schriftelijk: Boslandweg 28 3911 VE Rhenen of per mail info@weddingplannerschool.nl of tel
0317-358407. Wij doen er alles aan om zo spoedig mogelijk tot een oplossing te komen.

10. Aansprakelijkheid
Nea weddingplannerschool is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het lesmateriaal.
Tevens kan Nea weddingplannerschool nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het
toepassen van de lesstof door cursist of enige andere persoon.
11. Wet bescherming persoonsgegevens
Wij zullen je persoonlijke gegevens in onze administratie zetten en niet aan derden ter
beschikking stellen. (Zie privacyverklaring)

