
 

STAP Studievoorwaarden 

1. De voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen True Taste BV 

/ Carrièrepoort (hierna: Carrièrepoort) en de student in het geval de student zich inschrijft in het kader van 

de Subsidieregeling STAP-budget, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is 

afgeweken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een 

overeenkomst voorafgaan en op de diensten en werkzaamheden die vóór het sluiten daarvan door 

Carrièrepoort zijn verricht. 

Kijk voor alle voorwaarden van het STAP-budget op https://www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/. 

2. De overeenkomst 

a. De overeenkomst tussen de student en Carrièrepoort komt tot stand op het moment dat Carrièrepoort van 

het UWV het bericht ontvangt dat de subsidieaanvraag van de student is toegewezen/goedgekeurd. Indien 

de STAP-subsidie niet aan de student wordt toegekend, komt er géén overeenkomst tot stand en gelden er 

geen verplichtingen voor de student. 

b. Met het inschrijven verklaart de student zich akkoord met deze studievoorwaarden en met de algemene 

voorwaarden consumenten NRTO, de brancheorganisatie voor het particulier onderwijs. Deze zijn te 

raadplegen en te downloaden via de website www.nrto.nl. Bij eventuele onderlinge tegenspraak met de 

algemene voorwaarden consumenten NRTO, prevaleren de bepalingen van laatstgenoemde algemene 

voorwaarden. 

3. De opleiding annuleren/herroepingsrecht 

a. De student kan de opleiding annuleren tot de dag vóór de startdatum (startdatum zoals deze vastligt bij 

UWV). Annulering dient bij Carrièrepoort gemeld te worden per e-mail (info@carrierepoort.nl). Student is 

zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de annulering aan UWV. 

b. De student heeft gedurende veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst het (wettelijk) recht de 

overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). Let op: hoewel student dit recht 

gedurende veertien dagen heeft jegens Carrièrepoort, is de student zelf tevens gebonden aan de regels die 

de STAP Subsidieregeling stelt. Dit betekent dat wanneer student zich ná de startdatum van de opleiding op 

het herroepingsrecht beroept, dit gevolgen kan hebben voor de verstrekte subsidie. Als de opleiding niet 

wordt gevolgd kan geen positief bewijs van deelname verstrekt worden. Een eventuele terugbetaling na 

herroeping zal nooit meer bedragen dan het door student zelf betaalde lesgeld. 

c. Indien de student de opleiding annuleert dan wel gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan wordt 

eventueel al verzonden studiemateriaal door de student geretourneerd aan Carrièrepoort.  

d. De ‘gratis vrijblijvende intake’ die we bij onze loopbaanbegeleiding en outplacement diensten bieden is 

uitdrukkelijk niet van toepassing op inschrijvingen in het kader van het STAP-budget. 

7. Tussentijds opzeggen 

Indien het lesgeld volledig subsidiabel is in het kader van het STAP-budget is tussentijdse opzegging niet 

mogelijk, aangezien dit niet verenigbaar zou zijn met de Subsidieregeling STAP-budget.  

Bij Carrièrepoort schrijft de student zich in voor het complete programma van de cursus/opleiding. 

Na afloop van de wettelijke bedenktijd is opzegging mogelijk, doch blijft de student verplicht om de 

overeengekomen prijs volledig te voldoen. Indien nog niet al het lesmateriaal is verzonden, dan betaalt de 

student slechts de ontvangen cursusdagen/bijeenkomsten/afspraken alsmede een redelijke vergoeding voor 
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de reeds verrichte werkzaamheden. Op verzoek van de student onderbouwt Carrièrepoort de hoogte van 

deze vergoeding.   

Opzegging dient per aangetekende brief te geschieden. Indien op een elektronische wijze is ingeschreven, 

is het ook toegestaan de overeenkomst per e-mail op te zeggen. Bij de vaststelling van de opzegdatum 

wordt de datum van het poststempel als verzenddatum aangehouden. In het geval van opzegging per e-mail 

geldt de datum van verzending van de e-mail. De tussentijdse opzegging is pas definitief als de student van 

Carrièrepoort een bevestiging heeft ontvangen. 

8. Indien en voor zover er sprake is van niet subsidiabele kosten, dienen deze voldaan te worden binnen 14 
dagen na ontvangst van de factuur/facturen. 

9. Het terugzenden van lesmateriaal en het niet inzenden van huiswerk ontheft de student niet van zijn 

betalingsverplichtingen. 

10. De student tot de ‘einddatum scholing die op het aanmeldbewijs staat de tijd om de cursus/opleiding af 

te ronden.  

11. Carrièrepoort heeft het recht om eventuele praktijkdagen te verplaatsen of te annuleren. Studenten 

kunnen gedurende de opleiding aan elke praktijkdag maximaal één keer deelnemen. 

12. Carrièrepoort is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de subsidieaanvraag van de student 

bij UWV. Tevens is Carrièrepoort niet aansprakelijk voor eventuele terugvordering door UWV van de 

verstrekte subsidie bij een negatief bewijs van deelname. 

13. Na het verstrijken van de einddatum van de cursus/opleiding verstrekt Carrièrepoort een bewijs van 

deelname aan UWV. Een positief bewijs van deelname wordt verstrekt indien er sprake is van een 

deelnamepercentage van minimaal 80%. Dat laatste houdt in dat de student aan minimaal 80% van de 

lessen moet hebben deelgenomen. Indien niet aan een van voorgaande vereisten wordt voldaan verstrekt 

Carrièrepoort een negatief bewijs van deelname aan UWV. In dat geval kan UWV het subsidiebedrag bij de 

student terugvorderen dan wel de student voor een bepaalde periode uitsluiten van het STAP-budget. 

14. De student is verplicht elke adreswijziging (waaronder ook een wijziging van het e-mailadres) zo 

spoedig mogelijk aan Carrièrepoort mee te delen.  

15. De door de student verstrekte persoonlijke gegevens worden opgenomen in het bestand van 

Carrièrepoort. Carrièrepoort gebruikt deze gegevens om de student op de hoogte te houden van voor diens 

cursus/training van belang zijnde informatie en van aanbiedingen van Carrièrepoort. Voor meer informatie 

verwijst Carrièrepoort naar haar privacyverklaring, die te vinden is op www.carrièrepoort.nl. In het kader 

van de Subsidieregeling STAP-budget is Carrièrepoort wettelijk verplicht persoonsgegevens van de student 

met betrekking tot zijn/haar inschrijving en studievoortgang te verstrekken aan het UWV. 

16. Carrièrepoort behoudt zich te allen tijde het recht voor om een student van verdere deelname aan de 

cursus/training uit te sluiten indien de student wangedrag vertoont tijdens praktijk- of examendagen, of 

Carrièrepoort op enige wijze bewust schade toebrengt. Uitsluiting van verdere deelname aan de studie 

weerhoudt de student niet van zijn eventuele bestaande betalingsverplichtingen. 

17. Wijziging voorwaarden: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden 
door Carrièrepoort worden gewijzigd. Carrièrepoort zal wijzigingen minimaal twee weken voor de 

ingangsdatum publiceren op de website van Carrièrepoort. 
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