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OPLEIDINGSBLAD ONDERWIJSOVEREENKOMST
ONDERGETEKENDEN:
Het Grafisch Lyceum Utrecht, gevestigd in Utrecht, hierna te noemen “de school”, in dit geval
vertegenwoordigd door Sandra Beentjes, in haar functie van voorzitter College van Bestuur, en
Achternaam:
Voorletters:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Studentnummer:

HIERNA TE NOEMEN “DE STUDENT” KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:

2

1.1

Dit opleidingsblad vormt samen met de algemene voorwaarden de tussen de partijen gesloten onderwijsovereenkomst. Voor zover daarvan in dit opleidingsblad of in een bijlage bij de onderwijsovereenkomst
niet wordt afgeweken, zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Als de school het opleidingsblad
voor de tweede of daaropvolgende keer uitgeeft, hoeft deze niet opnieuw ondertekend te worden. Het
nieuwe opleidingsblad vervangt het voorgaande opleidingsblad.

1.2

De school schrijft de student in voor de opleiding genoemd onder Artikel 2.

DE OPLEIDINGSINSCHRIJVING
DE STUDENT WORDT INGESCHREVEN VOOR DE VOLGENDE OPLEIDING:
Naam van de opleiding:
Naam kwalificatie:
Crebocode kwalificatie:
Crebocode kwalificatiedossier:
Niveau:
Leerweg:
Keuzedeelverplichting van de opleiding:
Startdatum opleiding:
Verwachte einddatum:

SBU (Studiebelastingsuren)

Let op (dit geldt voor de student): als jouw bovenstaande persoons- en/of opleidingsgegevens niet
kloppen, neem dan binnen tien werkdagen contact op met het Studenten Servicepunt van de school.
Wijzigingen van het opleidingstraject zoals vermeld op dit opleidingsblad kunnen gevolgen hebben voor het recht op
studiefinanciering en het studentenreisproduct. Kijk voor meer informatie op: duo.nl/particulier/
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ONDERTEKENING
De student verklaart door ondertekening kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de algemene
voorwaarden die deel uitmaken van deze onderwijsovereenkomst. De school verklaart door ondertekening van deze
overeenkomst de in deze overeenkomst en de algemene voorwaarden opgenomen verplichtingen te zullen nakomen.
De algemene voorwaarden onderwijsovereenkomst zijn te downloaden via de websites van de school.
3.1

De student verklaart door ondertekening kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de documenten
waarnaar in deze overeenkomst en in de algemene voorwaarden wordt verwezen.

3.2

De student verklaart de documenten die onderdeel uitmaken van deze overeenkomst of als bijlage(n) bij deze
overeenkomst worden gevoegd te hebben ingezien.

3.3

Als de student minderjarig is, ondertekent zijn/haar ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) deze overeenkomst ook.

3.4

De ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) stemmen er door ondertekening mee in dat de minderjarige student de
praktijkovereenkomsten in deze opleiding zelfstandig ondertekent.

3.5

De student verklaart zich bekend met de verplichting tot het betalen van lesgeld op grond van de Les- en cursusgeldwet.

3.6

De student stemt in met het in bruikleen nemen van het boekenpakket dat hoort bij de opleiding en verklaart door
ondertekening kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden Bruikleen Boekenpakket en daarmee in te
stemmen.

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN ONDERTEKEND DOOR:

GRAFISCH LYCEUM UTRECHT

NAAM STUDENT:

Vertegenwoordigd door:
Handtekening student:
Sandra Beentjes
Voorzitter College van Bestuur

Datum:

Plaats:

Mede ondertekening in het geval van minderjarigheid student,
naam ouder/wettelijk vertegenwoordiger:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Handtekening ouder/wettelijk vertegenwoordiger:

Utrecht,

Datum:

Plaats:

DIT IS EEN OFFICIEEL DOCUMENT. HET ZELF AANBRENGEN VAN WIJZIGINGEN MAAKT DEZE ONDERWIJSOVEREENKOMST ONGELDIG.
DOCUMENTEN DIE ONDERDEEL UITMAKEN VAN DEZE OVEREENKOMST OF ALS BIJLAGE(N) BIJ DEZE OVEREENKOMST WORDEN GEVOEGD ZIJN TE DOWNLOADEN VIA DE WEBSITES VAN DE SCHOOL.
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