
  
 

Virolastraat 30,  Paramaribo, Suriname DSB Bank Suriname  
Telefoon:  493044 SRD rekeningnummer:  9454187 
Email: info@scientianv.com USD rekeningnummer:  9454195 
KKF Paramaribo nr. 57674 EUR rekeningnummer:  9454209 

 

Scientia N.V.  
The Caribbean Institute for Training and Education in  
Safety, Security, Integrity and Management  
 

 
ALGEMENE VOORWAARDEN INSCHRIJVINGEN 
EN BETALINGEN OPEN OPLEIDINGEN SCIENTIA 
N.V  
 
 
1. Inschrijving, toelating, deelname 
1.1. Inschrijving gebeurt door het volledig 

ingevulde, gedateerde en ondertekende 
inschrijfformulier inclusief de op het 
inschrijfformulier genoemde documenten 
terug te sturen naar Scientia N.V. 

1.2. De behandeling van de aanvraag vindt 
plaats in volgorde van ontvangst van de 
inschrijfformulieren. 

1.3. De kandidaat-student krijgt schriftelijk 
bericht over de toelating tot de opleiding. 
Hiermee is de inschrijving definitief. 

1.4. Bij voorinschrijving wordt een 
inschrijvingslijst samengesteld. Studenten 
die op deze inschrijvingslijst zijn 
geregistreerd, hebben voorrang bij 
toelating voor de eerstvolgende 
opleiding. 

1.5. Scientia N.V. behoudt zich het recht voor 
de opleiding te annuleren bij minder dan 
het vastgestelde minimale aantal 
inschrijvingen of in verband met 
bijzondere omstandigheden. 

1.6. Scientia N.V. behoudt het recht om de 
startdatum van een geplande opleiding te 
verschuiven naar een nader te bepalen 
datum in het geval van een ontoereikend 
aantal inschrijvingen. De studenten zullen 
in voorkomend geval uiterlijk 2 weken 
voor de geplande startdatum op de 
hoogte worden gesteld van de wijziging. 
De inschrijving van de student blijft in dit 
geval staan voor de eerst volgende 
opleiding.  

1.7. De student is verplicht aan Scientia N.V. 
alle (fysieke) omstandigheden die de 
studievoortgang kunnen belemmeren te 
melden. 

 
2. Opleidingsbedrag, betalingsregeling, 

annuleringsregeling 
2.1. Een student verplicht zich tot het betalen 

van het opleidingsbedrag. 

2.2. Het opleidingsbedrag wordt per opleiding 
vastgesteld en geldt voor de duur van de 
opleiding. 

2.3. Na toelating tot de opleiding stuurt 
Scientia N.V. de student een factuur 
welke binnen 14 dagen na ontvangst 
dient te zijn voldaan. 

2.4. In overleg met Scientia N.V. kan het 
opleidingsbedrag ook in termijnen 
worden voldaan. 

2.5. Scientia N.V. stuurt in het geval van 
termijnbetaling de student door naar de 
Hakrinbank.  
De Hakrinbank kan desgevraagd een 
persoonlijke lening – (de CursusPL) 
verstrekken. Hier kan de student 
aanspraak op maken wanneer deze 
voldoet aan de door de Hakrinbank 
gestelde kredietvoorwaarden.  

2.6. De overeenkomst van de CursusPL wordt 
aangegaan tussen de Hakrinbank en de 
student. Betaling van het 
opleidingsbedrag door de werkgever 
ontslaat de student niet van de 
verantwoordelijkheid dat, in geval de 
werkgever in gebreke blijft, het 
resterende verschuldigde bedrag moet 
worden voldaan. 

2.7. Na bijschrijving van het opleidingsbedrag 
op de rekening van Scientia N.V. is de 
student definitief ingeschreven en 
gerechtigd aan de opleiding deel te 
nemen. 

2.8. Annulering vóór aanvang van de opleiding 
dient de student per aangetekend 
schrijven kenbaar te maken. In een 
dergelijke situatie geldt het volgende:  
Bij annulering binnen 21 tot 14 dagen 
voorafgaand aan de start terugbetaling 
100 % onder inhouding van 20 USD 
administratiekosten.  
Bij annulering binnen 14 tot 7 dagen 
voorafgaand aan de start terugbetaling 
van 50 % met daarbij inhouding van 20 
USD administratiekosten. 
Bij annulering binnen 7 dagen of korter 
voorafgaand aan de start geen 
terugbetaling. Administratiekosten 
worden niet in rekening gebracht.  

2.9. Wanneer vóór aanvang van de opleiding, 
in overleg met Scientia N.V., de plaats 
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door 
een andere student van dezelfde 
werkgever wordt overgenomen, zijn er, 
mits deze student voldoet aan de 
gestelde toelatingseisen geen 
annuleringskosten verschuldigd.  

2.10. Wanneer er op de eerste opleidingsdag of 
op gedurende de opleidingsperiode de 
plaats door een andere student van 
dezelfde werkgever wordt overgenomen 
wordt SRD 15,00 administratiekosten in 
rekening gebracht.  

2.11. Bij het tussentijds beëindigen van 
deelname aan de opleiding blijft het 
gehele opleidingsbedrag verschuldigd.  

2.12. In geval in strijd wordt gehandeld met de 
betalingsregeling, zal de student de 
toegang tot de opleiding worden ontzegd 
en worden uitgesloten van elke verdere 
ondersteuning totdat aan de 
betalingsverplichting is voldaan. 
 

3. Opleiding, aansprakelijkheid 
3.1. Het aan de student ter beschikking 

gestelde opleidingsmateriaal is en blijft te 
allen tijde eigendom van Scientia mag 
niet worden vermenigvuldigd, noch 
worden gebruikt voor andere doeleinden 
dan welke binnen het kader van de 
opleiding zijn gesteld.  

3.2. Bij vermenigvuldiging of gebruik voor 
andere doeleinden kan Scientia een 
boete opleggen of de het geleden verlies 
verhalen op de persoon die Scientia’s 
materiaal heeft vermenigvuldigd of 
gebruikt.  

3.3. Het verzorgen van opleidingen, 
cursussen, etc. op basis van het ter 
beschikking gestelde opleidingsmateriaal 
is voorbehouden aan de docenten van 
Scientia. Noch de student noch zijn 
werkgever kan het ter beschikking 
gestelde materiaal geheel of gedeeltelijk 
voor eigen of bedrijfsopleidingen, 
cursussen etc. inzetten. 

3.4. Scientia N.V. behoudt zich het recht voor 
wijzigingen in het programma en de 
inhoud van de opleiding evenals in het 
docententeam aan te brengen. 

3.5. Scientia N.V. aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade aan 

student of derden, opgelopen in verband 
met de opleiding uit welke oorzaak ook, 
diefstal of verlies en eventuele 
gevolgschade of productschade 
inbegrepen. 

 
4. Geschillen 
4.1. Eerste aanspreekpunt voor alle 

opleidingsaangelegenheden is de 
contactpersoon van de opleiding.  

4.2. In geval van een verdergaand geschil, 
voortvloeiend uit deze overeenkomst of 
uit daarop voortbouwende 
overeenkomsten, zal de student en 
Scientia N.V. gezamenlijk trachten deze in 
eerste instantie op te lossen, gedurende 
maximaal 2 maand(en) met behulp van 
juridische conflictbemiddeling 
(“Mediation”). 

4.3. Indien geen overeenstemming kan 
worden gevonden, wordt het geschil 
voorgelegd aan één van de bevoegde 
organen die gezien de aard van de klacht 
daar het meest voor in aanmerking komt. 

4.4. De student stemt er mee in dat voor alle 
juridische acties de domicilie van Scientia 
N.V. wordt gekozen. 

  
5. Instemming 

Door ondertekening van het 
inschrijfformulier verklaart de student, en 
indien van toepassing de werkgever van 
de student, zich akkoord met de 
inschrijfvoorwaarden. Deze voorwaarden 
beheersen de rechtsverhouding tussen de 
Scientia N.V. en de student, tenzij 
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is 
overeengekomen. 
 
 

 

 
 


