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• Na vroegtijdige beëindiging door de cursist van een traject via B&O vindt er geen 
restitutie van reeds betaalde gelden plaats en dient het eventueel nog openstaande 
bedrag per direct te worden voldaan.  

• Bij annulering van uw inschrijving langer dan 3 weken voor de start van een traject 
via B&O bent u B&O 10% van de totale trajectsom verschuldigd zonder enige vorm 
van korting. 

• Mocht u annuleren korter dan 3 weken voor aanvang van het door u gekozen traject 
via B&O bent u B&O 50% van de totale trajectsom verschuldigd zonder enige vorm 
van korting. 

• Termijnbetalingen moeten uiterlijk voor de 20 e van de maand op de rekening van 
B&O staan. Mocht u niet aan uw betalingsverplichting voldoen, vervallen de 
termijnbetalingen per direct en wordt het traject pas voortgezet wanneer u het 
volledig openstaande bedrag heeft overgemaakt en is ontvangen door B&O.  

• B&O kan ook bepalen het traject per direct te beëindigen als B&O daar aanleiding 
toe ziet. 

• B&O geeft geen materialen mee als het startgeld van het door u gekozen traject 
niet op de rekening van B&O staat.  

• B&O geeft korting van €50, = bij betaling ineens. 
• Het te betalen bedrag voor de start van een traject moet uiterlijk 2 weken voor 

aanvang op de rekening van B&O staan, pas dan heeft u toegang tot het door u 
gekozen traject. 

• De datum op de inschrijfformulieren geldt als inschrijfdatum bij B&O.  
• Mochten de lessen door B&O geen doorgang kunnen vinden, is de cursist geen 

termijngeld verschuldigd tot B&O de lessen weer kan hervatten. Alle lessen die 
geen doorgang hebben kunnen vinden, zullen op een ander tijdstip worden 
ingehaald. 

• Mocht een les door de cursist worden afgezegd, worden deze NIET ingehaald en 
moet het termijngeld, zoals afgesproken, wel worden voldaan. 
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