Examendeelnemer B – niet bekostigd onderwijs
Examen- en betalingsvoorwaarden Examenovereenkomst
Artikel 1 Omschrijving begrip examendeelnemer
De natuurlijke persoon die zich als examendeelnemer heeft ingeschreven doet
uitsluitend examen(s) en volgt geen onderwijs aan de instelling Zone.college.
Artikel 2 Inschrijving examendeelnemer
Inschrijving als examendeelnemer bij Zone.college is mogelijk wanneer:
1.
2.

3.
4.

hij1 aantoonbaar blijkt geeft van het voornemen om het examen2 met succes en
binnen de gestelde termijn af te leggen, en
hij voorafgaand aan de inschrijving als examendeelnemer langer dan twee jaar
geleden mbo-onderwijs heeft gevolgd maar bepaalde examens incl. toegestane
herkansingen nog niet heeft gedaan of behaald, en
hij in de twee jaren voorafgaand aan de inschrijving niet stond ingeschreven als
deelnemer of als examendeelnemer aan een instelling voor mbo-onderwijs, of
hij binnen een EVC-traject3 een ervaringscertificaat heeft behaald, waaruit blijkt dat
hij met uitsluitend het afleggen van een examen een mbo-diploma kan behalen.

Artikel 3 Geldigheidsduur Examenovereenkomst
De geldigheidsduur van de Examenovereenkomst wordt door de Examencommissie
van Zone.college vastgesteld en is afgestemd op de periode die voor het afleggen van
examens in de Examenovereenkomst is overeengekomen.
Examenovereenkomsten met examendeelnemers jonger dan 23 jaar en afkomstig van
opleidingen bij Zone.college die nog niet in het bezit zijn van een startkwalificatie, zijn
maximaal drie (3) maanden geldig.
Artikel 4 Examens afleggen
Zone.college stelt de examendeelnemer binnen de daartoe overeengekomen periode
in de gelegenheid tot het afleggen van het (de) examen(s) zoals vermeld in de
Examenovereenkomst.
Artikel 5 Algemeen
1. Zone.college organiseert het examen volgens het examenreglement van de
instelling met bijbehorende uitwerkingen in de vorm van (een) examenregeling(en).
2. Zone.college voorkomt uitval van examens naar beste vermogen. Uitgevallen
examens worden op een ander tijdstip aangeboden. Zowel het uitvallen als het
opnieuw aanbieden van examens wordt zo spoedig mogelijk aan de
examendeelnemer bekend gemaakt.
3. De examendeelnemer is verplicht om afspraken na te komen, aanwijzingen op te
volgen en te verschijnen op de afgesproken data en tijden. Bij niet nakomen
hiervan vervalt het recht op herkansing.
4. Tussentijdse verhuizing dient door de examendeelnemer aan Zone.college te
worden doorgegeven. Zone.college is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen
van berichten en post.
5. Naast de bepalingen uit deze overeenkomst is de examendeelnemer tijdens de
examens op school en in de beroepspraktijk gebonden aan de geldende
schoolregels.

1

Overal waar in deze overeenkomst waar ‘hij’ staat vermeld, kan ook ‘zij’ worden gelezen.
Overal waar in deze overeenkomst ‘examen’ staat vermeld kan ook ‘examens’ worden gelezen
3
Erkennen Eerder Verworven Competenties door een erkend EVC aanbieder, resulterend in een ervaringscertificaat.
2
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Artikel 6 Aansprakelijkheid van Zone.college
1. Indien Zone.college niet aan haar verplichtingen voldoet, kan de examendeelnemer
een klacht indienen volgens de klachtenregeling. De klachtenregeling van
Zone.college staat vermeld op de website. Indien er sprake is van grove
nalatigheid van Zone.college kan de examendeelnemer een schadevergoeding
eisen ter grootte van de door examendeelnemer betaalde examenkosten.
2. Zone.college is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van beëindiging van de
Examenovereenkomst als gevolg van definitieve verwijdering van de
examendeelnemer door diens eigen schuld of toedoen.
3. Behoudens indien sprake is van opzet en/of grove schuld is Zone.college niet
aansprakelijk te stellen voor diefstal, verduistering, verlies en/of beschadiging van
eigendommen of bezittingen van de examendeelnemer.
4. Zone.college beperkt alle aansprakelijkheid, onverschillig of die is ontstaan uit deze
overeenkomst of op enige andere grond, tot het bedrag waarvoor zij is verzekerd.
Aansprakelijkheid voor indirecte schade is te allen tijde uitgesloten.
Artikel 7 Aansprakelijkheid van de examendeelnemer
Als de examendeelnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet dan wel deze
overeenkomst eenzijdig ontbindt, kan de voorzitter van de examencommissie dit
aanmerken als onregelmatigheid bij het examen en disciplinaire maatregelen nemen
zoals omschreven in het examenreglement en bijbehorende examenregeling(en).
Artikel 8 Examenkosten
1. Aan het deelnemen aan de in de Examenovereenkomst vermelde examens zijn
examenkosten verbonden;
2. Bij inschrijving als examendeelnemer gaat de deelnemer akkoord met de door
Zone.college in de overeenkomst vermelde examenkosten;
3. De examenkosten dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan;
4. Na ontvangst door Zone.college van de betaling van de examenkosten is de
examendeelnemer definitief ingeschreven;
5. Restitutie van examenkosten is niet mogelijk.
Artikel 9 Aanvulling, wijziging en einde overeenkomst
1. Deze overeenkomst kan tussentijds met wederzijds goedvinden worden gewijzigd.
2. Deze overeenkomst eindigt:
a. bij het niet nakomen van (voorbereidende) examenverplichtingen door de
examendeelnemer;
b. door het verstrijken van de overeengekomen examentermijn;
c. door het behalen van de examens waarop de Examenovereenkomst betrekking
heeft;
d. bij overlijden van de examendeelnemer;
e. bij ontbinding op wettelijke gronden;
f. met wederzijds goedvinden.
Artikel 10 Inwerkingtreding Examenovereenkomst
1. De Examenovereenkomst treedt in werking na ondertekening.
2. De examendeelnemer wordt voorafgaande aan de ondertekening in de
gelegenheid gesteld de Examenovereenkomst te bestuderen.
3. Regelingen die ten grondslag liggen aan de Examenovereenkomst staan op de
website en op het intranet van Zone.college.
Artikel 11 Slotbepaling
1. In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist Zone.college.
2. Geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter.
3. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
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