Algemene voorwaarden schooljaar 2018
LanguageOne Perth
De Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van de formele overeenkomst tussen LanguageOne
Perth (de school) en de ouders.
Met het ondertekenen van het inschrijfformulier, waarin u uw kind aanmeldt voor Nederlandse
lessen, bevestigt u dat u de Algemene Voorwaarden heeft gelezen, heeft begrepen en onderschrijft.
Nieuwe inschrijving
De aanmelding van een nieuwe leerling voor de school wordt in behandeling genomen zodra de
School in het bezit is van een ondertekend inschrijfformulier en een kopie van het paspoort van de
leerling.
Bij de inschrijving van een nieuwe leerling worden eenmalige, niet restitueerbare, inschrijfkosten ter
hoogte van AUD 150 in rekening gebracht.
Voortgezette inschrijving
Leerlingen die het lesprogramma bij LanguageOne Perth in het schooljaar 2018 willen voortzetten,
dienen opnieuw te worden ingeschreven. Voor de start van de lessen dient de School in het bezit te
zijn van een ondertekend inschrijfformulier.
Voortzetting van de inschrijving is alleen mogelijk wanneer alle facturen van voorgaand schooljaar
zijn voldaan.
Lesgelden schooljaar 2018
De lesgelden hebben tot doel te voorzien in robuuste en duurzame financiering van het onderwijs.
Hiermee wordt de continuïteit en de kwaliteitsontwikkeling van de school gewaarborgd.
In onderstaande tabel staan de lesgelden van LanguageOne Perth voor het schooljaar 2018 vermeld.
De genoemde tarieven zijn exclusief 10% GST en inclusief gebruik van boeken. Voor culturele
activiteiten vragen wij per activiteit een kleine bijdrage.
Ouders die van hun werkgever een vergoeding voor het lesgeld ontvangen wordt het corporate tarief
in rekening gebracht. Ouders die het volledige lesgeld zelf betalen, wordt het standaard tarief in
rekening gebracht.
standaard

corporate

Peuter/Kindy groep 2,5 uur p.w.

AUD

2.950

AUD

4.450

PO groepsles 2 uur p.w.

AUD

3.150

AUD

4.400

PO groepsles 3 uur p.w.

AUD

4.650

AUD

6.150

VO groepsles 2 uur p.w.

AUD

3.950

AUD

5.200

NL voor beginners 1,5 uur p.w.

AUD

2.750

AUD

4.000

PO privéles 1 uur p.w.

AUD

2.980

AUD

3.980

PO privéles 1,5 uur p.w.

AUD

4.300

AUD

5.550

VO privéles 1 uur p.w.

AUD

3.100

AUD

4.100

VO privéles 1,5 uur p.w.

AUD

4.450

AUD

5.700

boostprogramma, 10 x privéles van 1 uur

AUD

890

AUD

1.140

standaard
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corporate

Voor gezinnen met drie of meer kinderen is een korting van 20% van toepassing op het lesgeld voor
het derde kind en een korting van 30% voor het vierde en elk volgend ingeschreven kind.
Betaling
Om aan het onderwijs te kunnen deelnemen, dient het gehele factuurbedrag voor aanvang van de
eerste les dan wel 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Op de factuur staan de volledige
bankgegevens vermeld. Bij de betaling dient het debiteurnummer vermeld te worden.
Ouders dienen het gehele factuurbedrag, inclusief eventuele inschrijfgelden, te voldoen. Alle kosten
die betrekking hebben op de betaling, waaronder eventuele wissel- en bankkosten, zijn voor
rekening van de ouders.
LanguageOne biedt ouders die hun kind(eren) voor of bij de start van het schooljaar inschrijven, de
mogelijkheid het lesgeld in vier termijnen te betalen. Aan ouders die van deze mogelijkheid gebruik
maken, worden administratiekosten ter hoogte van AUD 60 per leerling per jaar in rekening
gebracht. Bij inschrijvingen in de loop van het schooljaar is, afhankelijk van de inschrijfdatum,
betaling in 2 of 3 termijnen mogelijk zijn.

termijn
termijn 1
termijn 2
termijn 3
termijn 4

betaling voor
1 februari 2018
1 april 2018
1 juli 2018
1 oktober 2018

% van het lesgeld
30%
30%
20%
20%

administratiekosten
AUD 20
AUD 20
AUD 10
AUD 10

Onvoldoende aanmeldingen
Het starten met een groepsles op het tijdstip en de locatie waarvoor u uw kind/kinderen opgeeft,
is onder voorbehoud van voldoende deelname. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een
specifieke groepsles behouden wij ons het recht voor om de les te annuleren dan wel groepen
aangemelde leerlingen samen te voegen en/of te verplaatsen naar andere tijdstip en/of een
andere locatie. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
Mochten de door ons aangeboden vervangende les en/of locatie u niet schikken, dan zoeken wij
in overleg met u naar een passend alternatief, hieraan kunnen extra kosten verbonden zijn. Indien
geen passend alternatief wordt gevonden, brengt de School geen kosten in rekening.

Privélessen
Voor privélessen die niet op Quintilian School, de ISWA of binnen een straal van 5 km van deze
scholen worden gegeven, worden reiskosten in rekening gebracht. Bij een afstand van 5 tot 10 km
wordt AUD 15 per les in rekening gebracht. Bij een afstand van 10 km of meer wordt AUD 20 per les
in rekening gebracht.
Privélessen kunnen maximaal 2 keer per jaar verzet worden. Dit dient minimaal 24 uur van tevoren
te worden doorgegeven. De leerkracht biedt dan 2 mogelijkheden aan om binnen de term de les in te
halen. Indien daar geen gebruik van wordt gemaakt, vervalt de les.
Uitval van lessen
Bij uitval van lessen door onvoorziene omstandigheden vindt geen restitutie van of korting op
lesgelden plaats. Indien mogelijk biedt de School de gelegenheid de les(sen) in te halen.
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Examenkosten
Examenkosten zijn verschuldigd voor leerlingen die deelnemen aan examens. Ouders zullen hiervoor
een aparte factuur ontvangen. Wanneer de examengelden niet zijn betaald, zal de school certificaten
en/of diploma’s niet kunnen uitreiken.
Boeken
De boeken worden in bruikleen aan de leerlingen gegeven. Bij vermissing of beschadiging aan het
einde van het schooljaar dienen de boeken aan de School vergoed te worden op basis van de
nieuwprijs.
Uitschrijving
Uitschrijven van een leerling kan alleen per de eerste dag van de maand. Een uitschrijving dient
minimaal 10 werkdagen tevoren schriftelijk te worden aangekondigd bij de locatieleider. Alleen dan
zal, indien van toepassing, een deel van de betaalde lesgelden gerestitueerd worden.
Lesgeld bij inschrijving/uitschrijving gedurende het schooljaar
inschrijving

% te betalen

uitschrijving % te betalen

per

lesgeld

per

lesgeld

1-feb
1-mrt
1-apr
1-mei
1-jun
1-jul
1-aug
1-sep
1-okt
1-nov

100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
10%

1-feb
1-mrt
1-apr
1-mei
1-jun
1-jul
1-aug
1-sep
1-okt
1-nov

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Publicatie foto’s en andere beelddragers
De School kan foto’s en andere beelddragers van activiteiten publiceren op haar website, Facebook
pagina en/of gebruiken voor andere schoolpublicaties. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven
wel/geen toestemming te verlenen.
Aansprakelijkheid
In geval van schade die ontstaat door toedoen van een leerling zijn de ouders van de betreffende
leerling aansprakelijk. De School is hiervoor niet aansprakelijk.
Aanvullende informatie en correspondentie
Voor meer informatie over LanguageOne Perth verwijzen wij u naar www.languageone.org.
Alle correspondentie over het onderwijs kunt u richten aan: perth@languageone.org.
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