
 
Specifieke voorwaarden 

voor postinitiële vorming 

aan de Universiteit Hasselt 

School of Expert Education 

1 Toepassingsgebied  
1.1 Deze specifieke voorwaarden zijn 
van toepassing op elke postinitiële 
vorming die de Universiteit Hasselt 
School of Expert Education tegen 
betaling aanbiedt, tenzij een wettelijk of 
decretaal voorschrift anders bepaalt of 
tenzij hiervan bij schriftelijke 
overeenkomst uitdrukkelijk wordt 
afgeweken. Deze specifieke 
voorwaarden zijn van kracht vanaf 1 
oktober 2012.  
1.2 De Universiteit Hasselt School of 
Expert Education behoudt zich het recht 
voor om deze specifieke voorwaarden te 
wijzigen zonder dat de deelnemer 
aanspraak kan maken op enige 
schadevergoeding. Op de reeds lopende 
vormingsactiviteiten blijven evenwel de 
voorwaarden geldig die van toepassing 
waren op het ogenblik van het starten 
van die vorming.  
1.3 Deze specifieke voorwaarden 
worden meegedeeld bij de inschrijving 
en bij de factuur voor het studiegeld die 

elke deelnemer ontvangt. Zij zijn 
tevens beschikbaar op de website van 
de Universiteit Hasselt School of Expert 
Education.  
 
2 Inschrijving  
2.1 De Universiteit Hasselt School of 
Expert Education biedt de deelnemer de 
mogelijkheid om zich in te schrijven via 
de website. De deelnemer kan zich op 
geen andere manier inschrijven.  
2.2 De deelnemer kan zich inschrijven 
tot en met de startdatum van de 
vorming, tenzij er voor de 
desbetreffende vorming een langere 
duur wordt toegestaan. Inschrijvingen 
na de startdatum kunnen worden 
geweigerd.  
2.3 Bepaalde vormingsactiviteiten zijn 
enkel toegankelijk voor deelnemers met 
een welomschreven profiel. De 
Universiteit Hasselt School of Expert 
Education organiseert in dat geval een 
selectieprocedure waarvoor de 
kandidaat-deelnemers moeten slagen 
om toegelaten te worden tot de 
vorming. 
2.4 De inschrijving en toelating wordt 
bekrachtigd door de factuur, in het 
geval van een selectieprocedure 
vergezeld van een expliciet 
toelatingsbericht. 
 
3 Betalingsvoorwaarden  
3.1 De Universiteit Hasselt School of 
Expert Education bepaalt het studiegeld 
voor elke postinitiële vorming. Zodra 
een deelnemer is ingeschreven, kan het 
studiegeld niet meer worden verhoogd 
voor de desbetreffende vorming op 

voorwaarde dat de deelnemer deze 
vorming onafgebroken doorloopt.  
3.2 De betaling gebeurt uiterlijk op de 
startdatum van de vorming, tenzij er 
voor de desbetreffende vorming een 
langere duur wordt toegestaan. De 
Universiteit Hasselt School of Expert 
Education is gerechtigd om deelnemers 
die niet op tijd het studiegeld betalen 
de toegang tot de sessies te ontzeggen 
en indien van toepassing geen 
examenrecht te verlenen.  
3.3 De betaling gebeurt middels een 
gestructureerde storting. Het studiegeld 
kan door een derde (hetzij een 
natuurlijke persoon, hetzij een 
rechtspersoon) worden betaald op 
voorwaarde dat de deelnemer de 
nodige gegevens van deze derde, zoals 
coördinaten en BTW-nummer, tijdig aan 
de Universiteit Hasselt School of Expert 
Education overmaakt. De deelnemer 
blijft in voorkomend geval evenwel zelf 
aansprakelijk voor de betaling van het 
volledige studiegeld. Bij (gedeeltelijke) 
wanbetaling door voornoemde derde, 
behoudt de Universiteit Hasselt School 
of Expert Education zich het recht voor 
om de betaling rechtstreeks van de 
deelnemer te vorderen.  
3.4 De betaling kan, afhankelijk van het 
bedrag van het studiegeld, in meerdere 
schijven worden voldaan:  
- De betaling van een postinitiële 

vorming van maximum 1000 euro dient 
in één keer te worden voldaan. 
Gedeeltelijke betalingen worden in geen 
geval aanvaard.  
- De betaling van een postinitiële 
vorming van meer dan 1000 euro en 
minder dan 10.000 euro kan worden 
verspreid over maximum twee 
verrichtingen, zoals nader gepreciseerd 
in het betaalschema van de 
desbetreffende vorming.   
- De betaling van een postinitiële 
vorming van minstens 10.000 euro kan 
worden verspreid over maximum drie 
verrichtingen, zoals nader gepreciseerd 
in het betaalschema van de 
desbetreffende vorming.  
 
4 Annulering of wijziging van de 
inschrijving door de deelnemer 
4.1 De deelnemer kan zijn/haar 
inschrijving per brief of per e-mail 
wijzigen of annuleren. Deze wijziging of 
annulering moet gericht zijn tot de 
opleidingsmanager van de vorming en 
ook door deze persoon bevestigd zijn. 
4.2 Bij annulering van de 
inschrijving na toelating tot en met de 
startdatum van de vorming houdt de 
Universiteit Hasselt School of Expert 
Education als vergoeding voor 
administratiekosten een bedrag van 
10% van het studiegeld in, met een 
minimum van 50 euro. Het resterende 
bedrag wordt terugbetaald. 
4.3 Bij annulering na de startdatum van 
de vorming blijft het volledige 
studiegeld verschuldigd. Indien echter 
de deelnemer zich kan beroepen op een 
geval van overmacht zoals ernstige en 
langdurige ziekte, houdt de Universiteit 
Hasselt School of Expert Education als 
vergoeding voor administratiekosten 
een bedrag van 10% van het studiegeld 

in, met een minimum van 50 euro. Het 
resterende bedrag wordt terugbetaald.  
4.4 Een deelnemer die niet aanwezig 
kan zijn voor één of meerdere sessies, 
kan zich kosteloos laten vervangen voor 
zover die vervanger door de 
opleidingsmanager wordt aanvaard. 
 
5 Annulering of wijziging van de 
vorming door de Universiteit 
Hasselt School of Expert Education  
5.1 De Universiteit Hasselt School of 
Expert Education kan een postinitiële 
vorming annuleren in geval van 
overmacht, onder meer in de gevallen 
waarin er te weinig inschrijvingen zijn 
of de lesgever(s) niet beschikbaar is 
(zijn). Indien dit gebeurt, heeft de 
deelnemer recht op een volledige 
terugbetaling van het reeds betaalde 
studiegeld. De deelnemer heeft evenwel 
geen recht op schadevergoeding.  
5.2 De Universiteit Hasselt School of 
Expert Education kan het tijdstip, de 
datum, de locatie (buiten het domein 
Hasselt – Diepenbeek) of de docent(en) 
van de postinitiële vorming wijzigen. 
Indien dit gebeurt, heeft de deelnemer 
het recht om zijn/haar inschrijving voor 
desbetreffende sessie(s) kosteloos te 
annuleren, met terugbetaling van het 
eventueel reeds betaalde studiegeld 
voor desbetreffende sessie(s). De 
deelnemer heeft evenwel geen recht op 

schadevergoeding.  
 
6 Geen overdracht intellectuele 
rechten  
De deelname aan de postinitiële 
vorming doet bij de deelnemer 
geenszins het recht ontstaan op de 
overname of verspreiding van de 
inhoud van de postinitiële vorming. Al 
de intellectuele rechten die rusten op de 
inhoud van de postinitiële vorming 
blijven uitsluitend toebehoren aan de 
docent(en) en/of de Universiteit Hasselt 
School of Expert Education.  

7 Exclusieve bevoegdheid – 
toepasselijk recht  
7.1 Ieder geschil met betrekking tot de 
geldigheid, de interpretatie of de 
uitvoering van de specifieke 
voorwaarden valt uitsluitend onder de 
bevoegdheid van de rechtbanken van 
het gerechtelijk arrondissement 
Hasselt.  
7.2 Ieder geschil met betrekking tot de 
geldigheid, de interpretatie of de 
uitvoering van de specifieke 
voorwaarden wordt uitsluitend beheerst 
door het Belgisch recht.  
 
8 Persoonlijke levenssfeer  
De Universiteit Hasselt School of Expert 

Education verbindt zich ertoe de wet 
van 8 december 1992 tot bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer ten 
opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens na te leven. 

9 Kennisname en aanvaarding van 
de specifieke voorwaarden 
Door de inschrijving verklaart de 
deelnemer kennis te hebben genomen 
van deze specifieke voorwaarden en er 
mee akkoord te gaan.  


