Algemene Voorwaarden 2020-2021
LanguageOne Hong Kong

De Algemene Voorwaarden vormen de formele overeenkomst tussen LanguageOne Hong Kong
(de School) en de ouders.
Met het ondertekenen van het inschrijfformulier, waarin u uw kind aanmeldt voor plaatsing in het NTC programma, bevestigt u dat u de Algemene Voorwaarden heeft gelezen, 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 HKD 1.100 in rekening gebracht.
Broertjes en zusjes van zittende leerlingen krijgen 50% korting op het inschrijfgeld.
Voortgezette inschrijving
Leerlingen die het lesprogramma bij LanguageOne Hong Kong in het schooljaar 2020-2021 willen
voortzetten, dienen opnieuw te worden ingeschreven.
Voortzetting van de inschrijving is niet mogelijk wanneer facturen van voorgaand schooljaar niet zijn
voldaan.
Lesgelden 2020-2021
De lesgelden hebben tot doel te voorzien in robuuste en duurzame financiering van het onderwijs, waardoor
de continuïteit en de kwaliteitsontwikkeling van de School gewaarborgd kan worden.
In onderstaande tabel staat het lesgeld voor het schooljaar 2020-2021. De genoemde lesgelden zijn inclusief
gebruik van boeken, Cito kosten en culturele activiteiten.
NTC peuterprogramma (2,25 uur) HKD 17.750
NTC PO 1-8 (2,25 uur)
HKD 20.500
NTC PO/VO kleinschalig (2 uur)
HKD 26.500
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.
Betalingen
Om aan het onderwijs te kunnen deelnemen, dient het gehele factuurbedrag 30 dagen na factuurdatum te
zijn voldaan. Op de factuur staan de volledige bankgegevens vermeld. Bij de betaling dient het
debiteurnummer vermeld te worden.
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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.
Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn wordt aan de ouders een herinneringsfactuur gestuurd.
Aan de eerste herinnering zijn geen kosten verbonden.
Bij het verstrijken van de betalingstermijn van de herinneringsfactuur zijn de ouders in verzuim. Aan de
ouders wordt een aanmaning verstuurd en LanguageOne brengt incassokosten ter hoogte van HKD 500 in
rekening.
Wanneer ouders na het verstrijken van de betalingstermijn van de aanmaning niet betaald hebben, laat
LanguageOne de leerling(en) niet meer toe tot de lessen.
Betaling in termijnen
LanguageOne biedt de mogelijkheid het lesgeld in vier termijnen te betalen. Aan ouders die van deze
mogelijkheid gebruik maken, worden administratiekosten ter hoogte van HKD 500 per leerling in rekening
gebracht.
Termijnen
termijn 1
termijn 2
termijn 3
termijn 4

Betaling uiterlijk
30 dagen na facturatie
30 november 2020
31 januari 2021
31 maart 2021

Percentage
40%
20%
20%
20%

administratiekosten
HKD 200
HKD 100
HKD 100
HKD 100

Uitschrijving
Uitschrijven van een leerling kan alleen per de eerste dag van de maand. Een uitschrijving dient minimaal
tien 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
per
1-sep
1-okt
1-nov
1-dec
1-jan
1-feb
1-mrt
1-apr
1-mei
1-jun
.

% te betalen
lesgeld
100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
10%

uitschrijving
per
1-sep
1-okt
1-nov
1-dec
1-jan
1-feb
1-mrt
1-apr
1-mei
1-jun

Algemene Voorwaarden LanguageOne Hong Kong 2020-2021

% te betalen
lesgeld
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

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.

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.

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 Hong Kong verwijzen wij u naar www.languageone.nl/schoollocaties/hong-kong/ .
Alle correspondentie over schoolzaken kunt u richten aan: hongkong@languageone.org.
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