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Aanvullende voorwaarden STAP-budget  

Versie 2 maart 2023 

Artikel 1. VOORWAARDEN  

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst 

tussen Vlokhoven Opleidingen (hierna: Vlokhoven) en Student in het geval Student zich 

inschrijft in het kader van de Subsidieregeling STAP-budget, tenzij van deze voorwaarden 

door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.   

Kijk voor alle voorwaarden van het STAP-budget 

op https://www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/. 

 

Artikel 2. OVEREENKOMST 

1. De overeenkomst tussen Student en Vlokhoven komt tot stand op het moment dat 

Vlokhoven van het UWV de goedkeuring/toekenning van de subsidieaanvraag ontvangt.  

2. Met het inschrijven middels het STAP-budget, verklaart Student akkoord te gaan met 

de Vlokhoven algemene voorwaarden en de Vlokhoven aanvullende STAP-voorwaarden. 

Bij eventuele onderlinge tegenspraak met de algemene voorwaarden, prevaleren de 

bepalingen van de NRTO algemene voorwaarden. 

3. De algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden van Vlokhoven zijn te vinden 

op: https://vlokhovenopleidingen.nl/algemene-voorwaarden/ 

 

Artikel 3. HERROEPINGSRECHT 

1. Student kan de opleiding annuleren binnen 48 uur na de start van het desbetreffende 

aanvraagtijdvak. Annulering dient bij Vlokhoven gemeld te worden per:  

1a. Mail (info@vlokhovenopleidingen.nl). Student is zelf verantwoordelijk voor het 

doorgeven van de annulering aan UWV. 

2. Student heeft 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst (wettelijk) recht de 

overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden (bedenktijd). Deze bedenktijd komt 

te vervallen bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de opleiding. Let op: hoewel 

Student dit recht heeft gedurende veertien dagen bij Vlokhoven, is Student óók 

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 het traject of de cursus niet wordt 

gevolgd kan geen bewijs van deelname verstrekt worden. 

3. Vlokhoven betaalt aan de Student maximaal de door de Student zelf betaalde kosten 

uit. 

 

Artikel 4. TUSSENTIJDS STOPPEN/OPZEGGEN 

1. Indien het lesgeld volledig middels het STAP-budget betaald is, is tussentijdse 

opzegging niet mogelijk. Dit is in strijd met de voorwaarden van het STAP-budget. 
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2. Indien Student het traject of cursus niet afrondt (minimaal 80% doorloopt) kan het UWV 

de subsidie terugvorderen. 

 

Artikel 5. BIJENKOMSTEN 

1. Vlokhoven en zijn Docenten hebben het recht om eventuele praktijkdagen of live-

momenten te annuleren of verschuiven.  

 

Artikel 6. CERTIFICAAT VAN DEELNAME 

1. Om een certificaat van deelname te ontvangen, dient Student: 

1a. Te voldoen aan de aanwezigheidsplicht voor de desbetreffende opleidingen. 

1b. Indien een afsluitende toets beschikbaar, de afsluitende toets met een positief 

resultaat te voltooien. 

2. Vlokhoven geeft na afloop van het traject aan het UWV door of het certificaat behaald 

is of niet. 

3. Vlokhoven is niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen en/of terugvordering 

van de subsidie bij het UWV voor het niet behalen van het certificaat door Student. 

 

Artikel 7. PERSOONSGEGEVENS VAN STUDENT 

1. Vlokhoven registreert de persoonsgegevens van Student in zijn database en gebruikt 

deze om Student te informeren over de voortgang van de cursus, evenals het sturen van 

aanvullende informatie en aanbiedingen van Vlokhoven. 

2. Vlokhoven deelt in het kader van de STAP-budget subsidieregeling persoonsgegevens 

van de Student met betrekking tot de inschrijving en studievoortgang met het UWV. 

3. De gebruikersnaam van de Student zal mogelijk getoond worden aan de Docent(en), 

begeleiders en andere deelnemers van het traject.  

4. Meer informatie over onze privacy-policy: https://vlokhovenopleidingen.nl/privacy-

policy/. 

 

Artikel 8. AANVULLENDE BEPALINGEN 

1. Vlokhoven is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden bij de subsidieaanvraag 

van Student bij het UWV. 

2. Vlokhoven is niet verantwoordelijk voor eventuele terugvorderingen van het UWV bij de 

Student. 

3. Student is verplicht elke adreswijziging, waaronder ook een wijziging van het e-

mailadres, zo spoedig mogelijk aan Vlokhoven door te geven. Een bericht van Vlokhoven 

die Student niet of niet tijdig heeft bereikt, als gevolg van het feit dat Student heeft 

nagelaten Vlokhoven over een wijziging te informeren, zal geacht worden Student bereikt 

te hebben op de eerstvolgende werkdag na verzenden. 
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