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Voorwaarden talen cursussen 

 

Algemeen 

 Elk cursusniveau is gebaseerd op de criteria van het Europees Referentiekader (ERK). 

 Elk cursusniveau is verdeeld in 2 sub niveaus, die afhankelijk van de cursist behaald kan 

worden. 

 Het is bewezen dat het programma en aangeboden materiaal het gewenste resultaat 

levert. 

 De 12 lessen worden onderverdeeld in theorie- en praktijklessen en elk cursist wordt op 

alle vier vaardigheden (gesprekken voeren, schrijven, lezen en luisteren) getoetst. 

 Toewijding, oefenen en zelfstudie zijn bepalende factoren om succesvol te zijn. 

 Alle betalingen dienen via een bankoverschrijving geschied te worden. 

 De cursus dient volledig of voor de helft van het totaal bedrag betaald te zijn bij aanvang 

van de eerste les. 

 Er zal 15% administratiekosten in rekening gebracht worden, indien er in termijnen 

betaald wordt. 

 Termijnbetalingen dienen op de afgesproken data gestort te worden, om deel te kunnen 

nemen aan de lessen. 

 Elke cursist dient 80% van de lessen bijgewoond te hebben om een certificaat te mogen 

ontvangen. 

 Er wordt onderscheid gemaakt tussen het certificaat voor het bijwonen van de cursus en 

het certificaat voor het behalen van de cursus.  

 

Dinner voor één 

 Deze lessen zijn privélessen voor 1 persoon. 

 Definitieve lesdagen, tijdstip en locatie worden op de eerste lesdag samen afgesproken. 

 Het aantal lessen per week kunnen van 1 tot 3 keer per week variëren. 

 Dit kan, in overleg, gewijzigd worden en is afhankelijk van de beschikbaarheid van beide 

partijen. 

 Elk les duurt 1 uur (60 minuten). 

 In het geval dat de gekozen locatie een privé locatie is, dient de ruimte geschikt te zijn 

om lessen te kunnen volgen. De locatie dient over genoeg verlichting en ventilatie te 

beschikken en de lessen moeten ononderbroken gevolgd worden. 

 Er bestaat een mogelijkheid om tot twee (2) gemiste lessen in te halen, indien het 

instituut dit toelaat. 

 De eerste twee lessen zullen altijd meer dan 1 uur duren, daar er meestal veel vragen 

zijn en wij dit flexibel willen houden. 
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Gerecht voor 2 of 3 personen 

 Deze lessen zijn uitsluitend voor een groep van 2 tot 3 personen. 

 Definitieve lesdagen, tijdstip en locatie worden op de eerste lesdag samen afgesproken. 

 Het aantal lessen per week kunnen van 1 tot 2 keer per week variëren. 

 Dit kan, in overleg, gewijzigd worden en is afhankelijk van de beschikbaarheid van alle 

partijen. 

 Elk les duurt 90 minuten. 

 In het geval dat de gekozen locatie een privé locatie is, dient de ruimte geschikt te zijn 

om lessen te kunnen volgen. De locatie dient over genoeg verlichting en ventilatie te 

beschikken en de lessen moeten ononderbroken gevolgd worden. 

 Er bestaat een mogelijkheid om 1 gemiste les in te halen, indien het instituut dit toelaat. 

 

Kleine Combo 

 Deze lessen zijn uitsluitend voor een groep van 4 tot 8 personen. 

 Definitieve lesdagen, tijdstip en locatie worden op de eerste lesdag samen afgesproken. 

 Het aantal lessen per week kunnen van 1 tot 2 keer per week variëren. 

 Dit kan, in overleg, gewijzigd worden en is afhankelijk van de beschikbaarheid van alle 

partijen. 

 Elk les duurt 90 minuten. 

 In het geval dat de gekozen locatie een privé locatie is, dient de ruimte geschikt te zijn 

om lessen te kunnen volgen. De locatie dient over genoeg verlichting en ventilatie te 

beschikken en de lessen moeten ononderbroken gevolgd worden. 

 Gemiste lessen worden niet ingehaald. 

 

Familiegerecht 

 Lesdagen, tijdstip en locatie van de lessen worden door het instituut vastgesteld. 

o Dit kan in overleg gewijzigd worden en is afhankelijk van de beschikbaarheid van 

alle partijen. 

 Elk les duurt 90 minuten. 

 Lessen worden 1 keer per week aangeboden. 

 Gemiste lessen worden niet ingehaald. 

 

 

 

 
 


