
Annuleringsbeleid StudieHub
Huiswerkbegeleiding

Indien Contractant/Leerling (zich) heeft ingeschreven voor een Dienst via de
website dan kan de Overeenkomst uitsluitend schriftelijk (daaronder begrepen
per e-mail) worden opgezegd, indien Contractant/Leerling (zich) telefonisch heeft
ingeschreven voor een Dienst dan kan de Overeenkomst zowel schriftelijk (daar-
onder begrepen per e-mail) als telefonisch worden opgezegd. Voor opzegging
geldt een opzegtermijn van 1 maand, waarbij de opzegtermijn gaat lopen per
de eerste dag van de daaropvolgende maand. Bijvoorbeeld: bij opzegging op
15 september zal er per 1 november opgezegd zijn. Bij opzegging van meerdere
afgenomen Diensten, geldt de opzegtermijn van 1 maand ten aanzien van elke
afgenomen Dienst afzonderlijk.

De opzegtermijn van 1 maand is niet van toepassing bij het terugbrengen van
het aantal dagen huiswerkbegeleiding, dit is mogelijk met ingang van de eerst-
volgende maand.

Bijles

Als een bijles door Leerling wordt afgezegd korter dan 24 uur van tevoren, anders
dan door overmacht of ziekte, dan is de Contractant de kosten voor de bijles ver-
schuldigd. Als een bijles afgezegd wordt vanwege verhindering van de docent,
dan wordt de les niet in rekening gebracht, en zal StudieHub zich inspannen op
kortst mogelijke termijn een vervangende docent te vinden. Indien StudieHub
er niet in slaagt een deugdelijke vervanging te vinden binnen 4 werkdagen, dan
heeft de Contractant recht op restitutie van het bedrag aan resterende strippen,
indien hij hiertoe een schriftelijk verzoek indient bij StudieHub.

Examentraining

Als een bijles door Leerling wordt afgezegd korter dan 24 uur van tevoren, anders
dan door overmacht of ziekte, dan is de Contractant de kosten voor de bijles ver-
schuldigd. Als een bijles afgezegd wordt vanwege verhindering van de docent,
dan wordt de les niet in rekening gebracht, en zal StudieHub zich inspannen op
kortst mogelijke termijn een vervangende docent te vinden. Indien StudieHub



er niet in slaagt een deugdelijke vervanging te vinden binnen 4 werkdagen, dan
heeft de Contractant recht op restitutie van het bedrag aan resterende strippen,
indien hij hiertoe een schriftelijk verzoek indient bij StudieHub.

Bij afmelding wegens ernstige ziekte van Leerling, of andere persoonlijke om-
standigheden aan de zijde van Leerling die van dien aard zijn dat aanwezigheid
bij de examentraining naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet ver-
langd kan worden, zal StudieHub zich inspannen een passend alternatief te bie-
den voor de Dienst.


