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Wat is inbegrepen 
in de cursusprijs
 - De taalcursus volgens de gekozen formule 
en duur

 - Verblijf in een gedeelde kamer bij een 
gastverblijf (ontbijt en avondeten Ma-
Vrij en alle maaltijden in weekends) of in 
bepaalde residenties

 - Online pre- en post-cursussen voor drie 
(algemene of zomercursus) of zes maanden 
(intensieve of examencursus)

De cursusprijs, zoals vermeld op elke 
bestemmingspagina, bestaat uit twee 
onderdelen: het lesgeld (40%) voor lessen 
en studentendiensten en het dienstengeld 
(60%), dat overige kosten waaronder het 
gastverblijf bevat. De cursusprijs is gebaseerd 
op een minimumlengte van het programma 
van 20 weken. De cursusprijs voor de eerste 
12 van een Academisch jaar in het buitenland 
is 20% hoger dan gedurende de volgende 
weken in het programma. De accommodatie is 
beschikbaar vanaf de zondag voorafgaand aan 
de aanvang van de cursus (maandag) tot de 
zaterdagvoormiddag volgend op de afloop van 
de cursus (tenzij anders meegedeeld).

Wat is niet inbegrepen 
in de cursusprijs
 - Registratiekosten van €295;  
voor University Foundation jaar €295

 - EF-Cursusmateriaal
 - Reisverzekering

Betalingsmodaliteiten
Alle betalingen kunnen worden verricht 
per creditcard (American Express en 
Electron card worden niet geaccepteerd) 
of bankoverschrijving. Elke betaling per 
bankoverschrijving moet worden overgemaakt 
op de bankrekening waarvan de gegevens zijn 
vermeld op de factuur die aan de Deelnemer 
wordt toegezonden. Voor deze betalingen 
kunnen bankkosten worden aangerekend 
overeenkomstig de plaatselijke wetten 
en voorschriften.

Betalingsplan
Inschrijving: registratiekosten en 
annuleringsverzekering zijn verschuldigd 
meteen bij inschrijving. Voorschot: 2000 EUR, 
verschuldigd 14 dagen inschrijving.

 - 2e Betaling: 15% van de totaalprijs, 
verschuldigd 45 dagen na inschrijving.

 - 3e Betaling: het restbedrag is verschuldigd 
ten laatste 60 dagen voor aanvang van 
het programma.

 - Voor late betalingen behoudt EF zich 
het recht een vergoeding van €100 aan 
te rekenen.

Elke vorm van promotie of korting is 
onderhevig aan tijdige betaling en het niet 
inkorten van het programma.

Algemene voorwaarden
Reisverzekering
Voor alle studenten is een reisverzekering 
verplicht. EF heeft een op maat gemaakt 
reisverzekeringsgroepsbeleid opgesteld 
bij de verzekeringsmaatschappij Erika 
Insurance Ltd. (of een alternatieve 
verzekeringsmaatschappij zoals omschreven 
in de relevante verzekeringspolis), 
waarvan EF de verzekeringnemer is. Deze 
verzekeringsdekking omvat o.a. ziekte/
ongeval, repatriëring, onderbreking, diefstal, 
vertraging en aansprakelijkheid. Ze is 
automatisch inbegrepen in de boeking en 
wordt weergegeven in de totale kostprijs op 
de factuur. De volledige voorwaarden zijn 
terug te vinden op www.erikainsurance.com. 
Een student die wil afzien van deze dekking 
moet EF niet later dan 15 dagen voor de laatste 
factuurdatum een Engelse kopie verstrekken 
van de alternatieve verzekeringspolis die hij/
zij zelf heeft afgesloten en het document 
‘EF-verzekeringsbewijs’ ondertekenen.

Europa Verenigde 
Staten

Australië Andere 
bestemmingen

6 maanden 470 € 995 € 650 € 995 €

9 maanden 630 € 1495 € 890 € 1495 €

11 maanden 790 € 1695€ 1050 € 1695 €

Voor elke inschrijving voor Australië, dient 
de student een basis ziekteverzekering 
te onderschrijven bij een Australische 
onderneming (opgelegd door de Australische 
overheid). EF kan de studenten een ‘Allianz 
private insurance’ aanbieden. Contacteer ons 
voor voorwaarden. De ouders en voogden van 
studenten die jonger dan 18 jaar (19 jaar voor 
studenten die reizen naar Vancouver, Canada) 
zijn, worden gehouden een ontlading van 
medische aansprakelijkheid te ondertekenen.

Annuleringsverzekering
De EF Annuleringsverzekering is beschikbaar 
bij inschrijving en wordt aangerekend in een 
eenmalige niet-terugbetaalbare premie van 
€195. De verzekering dekt annulering vóór 
vertrek wegens ziekte van de student. Een 
medisch attest is vereist binnen 10 dagen na 
indienen van de schadeclaim

Schoolvakanties en feestdagen
Op lokale feestdagen zullen de EF 
Internationale taalcampussen gesloten zijn 
en vinden er geen lessen plaats. Deze lessen 
worden naderhand ook niet ingehaald. 
Accommodatie blijft wel beschikbaar 
tijdens schoolvakanties en feestdagen. 
Schoolvakanties kunnen verschillen 
naargelang de EF internationale taalcampus.

Lesschema en aanwezigheden
Lessen in alle EF Internationale taalcampussen 
worden aangeboden in blokken verdeeld 
over 5 dagen tussen maandag en zaterdag 
of dinsdag en zondag van 8:00 tot 20:00. 
EF-taallessen duren minstens 40 minuten en 
worden regelmatig aangeboden in blokken 
van 2x 40 minuten. Om in aanmerking te 
komen voor het cursuscertificaat en een 
visumstatus moeten EF studenten minstens 
80% aanwezigheid hebben in de lessen. Voor 
EF University Preparation programma’s in de 
USA is minstens 90% aanwezigheid vereist om 
in aanmerking te komen voor een certificaat, 
diploma of visum.

Cursusniveau
Wanneer vijf of minder studenten zijn 
ingeschreven voor een EF Internationale 
taalcursus, behoudt EF zich het recht 
studenten van verschillende taalniveaus te 
combineren in dezelfde klas of het aantal 
wekelijkse lessen te reduceren.

EF-lesmateriaal
EF-lesmateriaal is vereist om de cursus te 
kunnen volgen. Prijzen zijn als volgt:

EF Academisch semester

 - Engelstalige taalcampussen €170
 - Overige taalcampussen €170
 - Examenvoorbereiding €170
 - Advanced Certificate programma’s €170

EF Academisch jaar

 - Engelstalige taalcampussen €230
 - Overige taalcampussen €230
 - Examenvoorbereiding €230
 - Advanced Certificate programma’s €230

EF Academisch verlengd taaljaar

 - Engelstalige taalcampussen €255
 - Overige taalcampussen €255
 - Examenvoorbereiding €255

Neem contact met ons op voor de prijs van 
het lesmateriaal voor de programma’s EF 
advanced Diploma, University Preparation 
Year & EF Pre-Master en Pre-MBA.

Activity Credits
Aangekochte activity credits voor niet-
inbegrepen EF-activiteiten moeten opgebruikt 
worden tijdens de cursus en niet gebruikte 
credits zullen niet terugbetaald worden na 
afloop van de cursus.

Special Interest lessen  
(SPIN lessen)
Het aanbod van keuzevakken is afhankelijk 
van de EF-internationale taalcampus en 
kan gewijzigd worden naargelang de 
beschikbaarheid en het aantal deelnemers. 
Keuzevakken kunnen zowel online als 
offline plaatsvinden.

EF-leergarantie
De EF-leergarantie dekt uitsluitend de kosten 
van het lesgeld zelf.

Stageprogramma of 
vrijwilligersprogramma
Het stage- of vrijwilligersprogramma is 
beschikbaar tegen een bijkomende kost. 
Inbegrepen is een voorbereidingsprogramma 
en een deeltijdse onbetaalde stage- of 
vrijwilligerservaring gaande tot 100 uur. Het 
aanbod van stage- of vrijwilligersprogramma’s 
varieert in functie van de visumreglementering 
van het land van bestemming en is dus niet 
gegarandeerd voor alle studenten.
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Transfers bij aankomst vanuit de 
luchthaven of het treinstation
De transfer wordt iedere zondag 
georganiseerd tussen 07.00 u en 21.00 u. 
Indien de aankomst buiten deze uren valt, kan 
EF een gepersonaliseerde transfer voorzien 
aan bijkomende kostprijs. Indien verschillende 
studenten samen opgehaald worden, is het 
mogelijk dat er een wachttijd is voor het 
vertrek van de transfer.

Wijzigingen door de student
Voor elke wijziging in bestemming, 
cursustype, startdatum of type accommodatie 
op vraag van de student wordt €50 in 
rekening gebracht. In geval van wijziging 
van startdatum zullen de voorwaarden 
betreffende annulering toegepast worden op 
de originele startdatum.

Studenten die na hun vertrek nog wijzigingen 
aan hun cursus willen aanbrengen worden 
daarvoor €195 aangerekend.

Er wordt geen terugbetaling voorzien 
voor afwaarderingen (bijvoorbeeld 
een omschakeling van intensieve naar 
algemene cursus of verhuis naar een 
goedkopere bestemming).

Voorwaarden bij annuleringen 
vóór aanvang van het 
programma
Elke annulering dient geschreven kenbaar 
gemaakt te worden ten gunste van de 
organisator en overgemaakt aan het EF-
kantoor, de plaatselijke EF afgevaardigde of 
de EF-schooldirecteur. De inschrijvingskosten, 
annuleringsverzekering, visa gerelateerde 
kosten en bezorgkosten zijn in geen geval 
terugbetaalbaar. Annuleringsvoorwaarden 
voor vlieg- of treintickets worden 
afzonderlijk omschreven.

Voor alle bestemmingen buiten de USA

Voor annuleringen meer dan 60 dagen voor 
aanvang van het programma houdt EF het 
betaalde voorschot in.

Voor annuleringen 31 tot 60 dagen voor 
aanvangsdatum van het programma rekent EF 
30% aan van de cursusprijs en supplementen 
voor accommodatie.

Voor annuleringen 8 tot 30 dagen voor 
aanvangsdatum van het programma rekent EF 
50% aan van de cursusprijs en supplementen 
voor accommodatie.

Voor annuleringen minder dan 8 dagen voor 
aanvangsdatum van het programma rekent 
EF de volledige cursusprijs aan, alsook alle 
supplementen voor accommodatie.

Voor bestemmingen in de USA

Voor annuleringen meer dan 60 dagen 
voor aanvang van het programma rekent EF 
enkel het voorschot aan tot een maximum 
van €500.

Voor annuleringen 60 dagen of minder voor 
aanvang van het programma rekent EF €500 
administratieve kosten aan, aanvullend op het 
voorschot tot een maximum van €500.

Voor bestemmingen in de USA, wanneer 
de student al in de USA is met een door 
EF gesponsord F1 visum

EF rekent tot 6 weken cursusprijs en €500 
administratieve kosten, die voortvloeien uit 
annulering van de accommodatie, aan.

Kosten bij onderbreking 
(na aanvang van de cursus)
Om hun EF-cursus te onderbreken 
moeten studenten de EF-schooldirecteur 
informeren en het ‘change notification form’ 
ondertekenen. De onderbrekingsdatum is 
de zaterdag volgend op de laatste dag van 
aanwezigheid in de les.

EF is niet verplicht studenten te vergoeden 
wiens cursus beëindigd werd na overtreding 
van EF’s geschreven disciplinaire en/of 
aanwezigheidsregels of de lokale, regionale of 
federale wetten.

Kosten anders dan de cursusprijs en verblijf 
zijn niet terugbetaalbaar.

Voor alle bestemmingen behalve de USA

Onderbrekingen zijn pas effectief na het 
verstrijken van een opzegperiode van 8 
weken. Het lesgeld alsook 50% van het 
dienstengeld voor de periode volgend op de 
opzegtermijn wordt volledig terugbetaald 
indien de opzeg plaats vond voor de uiterste 
onderbrekingsdatum. Late onderbrekingen 
worden niet terugbetaald.

De uiterste onderbrekingsdata staan vermeld 
vooraan in deze voorwaarden en zijn tevens de 
startdata van de eerste vakanties.

Voor bestemmingen in de USA

Voor onderbrekingen gedurende de eerste 
vier weken behoudt EF de cursusprijs voor de 
volledige eerste 4 weken.

Voor onderbrekingen na de eerste vier weken 
maar voor of op het midden van de cursus 
(50% van de totaal geboekte cursustermijn) 
zal EF een geprorateerde verhouding van de 
cursusprijs behouden.

Bij onderbreking na het midden van de 
cursus (50% van de totaal geboekte 
cursustermijn) is de deelnemer het volledige 
cursusbedrag verschuldigd en voorziet EF dus 
geen terugbetaling.

Wijzigingen gemaakt door EF 
vóór aanvang van de cursus
EF behoudt zich het recht wijzigingen aan 
te brengen in bestemming, cursustype, 
startdatum of type accommodatie tot 20 
dagen voor aanvang van de cursus. Indien EF 
aanzienlijke wijzigingen aan het programma 
aanbrengt, dient het de student hiervan op de 
hoogte te brengen, alsook van de mogelijke 
implicaties op de prijs, indien van toepassing. 
De student heeft in dit geval, vanaf de datum 
van informeren, 5 dagen het recht om:

(i) De voorgestelde wijzigingen te aanvaarden 
door EF op de hoogte te brengen;

(ii) Een alternatief EF-programma te 
aanvaarden van gelijkaardige prijs en 
condities, indien EF dit kan organiseren; of

(iii) De boeking te annuleren zonder dat 
annuleringskosten de registratiekosten, 
annuleringsbescherming visa- en 
koerierkosten overschrijden.

Indien de student EF niet binnen 14 dagen 
informeert betreffende aanvaarding van de 
wijziging, aanvaarding van een alternatief 
voorstel of annulering van het programma, 
wordt de student verondersteld de wijziging 
automatisch geaccepteerd te hebben

Studentenfeedback
Elke vorm van feedback moet in de eerste 
plaats overgemaakt worden aan het EF-
personeel ter plaatse zodat deze hiernaar 
kunnen handelen. Studenten die het gevoel 
hebben dat de cursus of de diensten van 
EF ook hierna nog niet voldoen aan de door 
EF voorgestelde voorwaarden, dienen EF 
(hieronder 'organisator' genoemd) meteen in 
te lichten. Als de student niet tevreden is over 
de afhandeling kan deze zich melden tot de 
Geschillencommissie reizen.

Gedragscode voor studenten
Studenten stemmen bij deelname in met de 
EF-gedragscode en het EF-beleid gedurende 
heel hun programma. Ongepast gedrag omvat 
maar is niet beperkt tot illegale activiteiten, 
gedrag dat bewust de leeromgeving in het 
gedrang brengt of bezit van EF dan wel van 
medestudenten beschadigd. Studenten die de 
gedragscode overtreden worden uitgewezen of 
geschorst van hun programma en staan zelf in 
voor extra kosten die hierdoor zouden ontstaan. 
Voor reizen buiten de Verenigde Staten wordt 
er bovendien ook geen terugbetaling voorzien.

Paspoort en visum
Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor de 
aanvraag van hun paspoort en visum (indien 
van toepassing).

Voorwaarden en regels specifiek 
gebonden aan bepaalde 
bestemmingen
Studenten die een programma volgen in 
Australië, Nieuw-Zeeland, Singapore of 
Canada zullen specifieke lokale algemene 
voorwaarden ontvangen die dit document 
aanvullen en overstijgen (waar van toepassing).

Geldigheid van prijzen 
in de brochure
De in het contract overeengekomen prijzen 
zijn gebaseerd op wisselkoersen per datum 
van uitschrijven van de brochure (25-05-2021). 
EF behoudt zich het recht zijn cursusprijzen 
te verhogen tot 20 dagen voor vertrek van de 
student indien de EUR zou verzwakken ten 
aanzien van de lokale munt in de bestemming 
van de student in de periode tussen uitschrijven 
van de brochure en ten laatste 20 dagen voor 
aanvang van de cursus. De student heeft steeds 
het recht om onder dezelfde voorwaarden een 
prijsverlaging te eisen indien het omgekeerde 
zich zou voordoen. De prijsherziening is 
evenredig met de koerswijziging in kwestie en 
wordt evenredig toegepast op het onderdeel 
van de geleverde diensten dat aan herziening 
onderhevig is, waaronder: cursusprijs, 
accommodatie, transfers en optionele 
activiteiten ter plaatse. Voorbeeld:
Prijs bij 
reservering

Wijziging in 
wisselkoers Berekening Nieuwe 

prijs

1,000 EUR  
(aan wisselkoers 
van 0.83 EUR 
for 1 USD)

Koerswijziging 
van 0.83 EUR 
naar 0.88 (per 
1 USD) m.a.w. 
prijsverschil: 0.05

Aanpassing prijs 
n.a.v. wissel-
koersverschil: 
(1,000/0.83) 
x 0.88

1,060 
EUR
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EF behoudt zich het recht voor om stijgingen 
in taksen die buiten controle van EF vallen ook 
door te rekenen aan de klant.

De prijzen in deze brochure zijn geldig tot een 
versie met aangepaste prijzen hetzij geprint, 
hetzij elektronisch gepubliceerd wordt of tot 
uiterlijk 30-09-2022.

Persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens van de student 
zoals dewelke meegedeeld worden in het 
inschrijvingsformulier, zullen door EF gebruikt 
worden om de reservering te vervolledigen, 
te voorzien in de gewenste producten 
en diensten (inclusief reisverzekering), 
dienstverlening te optimaliseren en zaken aan 
te bieden die bijkomend vereist zouden zijn 
om wederzijdse naleving van het contract 
tussen de student en EF te kunnen garanderen.

EF kan persoonlijke gegevens van studenten 
delen met ondernemingen aan EF verbonden, 
afhandelaars van schadeclaims en andere 
zakenpartners zowel binnen als buiten de 
EEA en Zwitserland. EF heeft afdoende 
beveiligingen in voege voor transfers 
van persoonsgegevens buiten de EEA/
Zwitserland, waaronder de standaard 
databeschermingsclausules opgelegd door 
de Europese commissie. EF en zijn verbonden 
instellingen mogen persoonlijke gegevens 
ook gebruiken in combinatie met informatie 
welke verworven werd via externe bronnen 
om hun producten en diensten te promoten, 
met inbegrip van promoties op basis van 
persoonlijke voorkeuren van zijn deelnemers.

De student heeft op elk ogenblik het 
recht om zijn instemming in te trekken of 
beroep aan te tekenen tegen het gebruik 
van zijn persoonlijke gegevens voor directe 
promotiedoeleinden door EF. Hiervoor dient 
hij EF te contacteren via onderstaand adres.

EF behoudt persoonlijke gegevens slechts 
voor zo lang deze nodig zijn om te vervullen 
waarvoor ze verworven werden of voor 
zo lang tijdlimieten gestipuleerd door 
de wetgeving en goede marktpraktijken 
aanbevelen, behalve wanneer verder behoud 
noodzakelijk is voor naleving van wettelijke 
verplichtingen. EF behoudt persoonlijke data 
voor promotiedoeleinden tot wanneer de 
student zijn instemming intrekt.

Indien de student een kopie van de informatie 
die EF van hem bezit of een kopie van de 
standaard databeschermingsclausules 
wenst, persoonlijke data wenst te 
corrigeren of wissen, de verwerking van 
persoonsgegevens wenst te beperken, 
wenst in te gaan tegen EF’s dataverwerking 
of zijn recht op dataoverdraagbaarheid 
wenst uit te oefenen, dient hij contact op te 
nemen met de organisator, geadresseerd 
op Selnaustrasse 30, CH-8001 Zurich, 
Zwitserland, of via het formulier beschikbaar 
via www.ef.be/nl/legal/contact-us. 
Indien de student een klacht wenst neer 
te leggen, kan hij de toezichthoudende 
autoriteiten in zijn land contacteren. 
Gelieve EF’s privacybeleid te raadplegen 
via www.ef.be/nl/legal/privacy-policy. Dit 
vermeldt alle informatie betreffende de manier 
waarop EF persoonlijke data verwerkt en de 
rechten van de deelnemer.

Film- en fotomateriaal
De student of zijn voogd aanvaardt dat EF vrij 
en ter promotie van zijn producten gebruik kan 
maken van foto’s, film- en geluidsmateriaal dat 
gemaakt werd tijdens de cursus, dat de student 
afbeeldt, dat gemaakt werd als deel van de 
cursus en/of dat geüpload werd op de EF-
website, app of sociale media zoals Instagram 
en twitter onder de hashtag #EFmoment, 
#EF4ever, of eender welke hashtag 
uitgevonden door of ter promotie van EF.

Aansprakelijkheid en overmacht
EF kan niet aansprakelijk gesteld worden 
voor eender welk verlies, schade, ongemak, 
vertraging in prestaties of nalatigheid in 
aanlevering van eender welke goederen 
of diensten ten gevolge van oorzaken 
buiten zijn controle, waaronder maar niet 
gelimiteerd tot: brand, natuurrampen, 
overheidsbeslissingen, arbeidsgeschillen of 
burgerlijke onrust, criminele, terroristische of 
dreigende terroristische activiteit van welke 
aard ook, pandemieën of noodsituaties op 
het gebied van de volksgezondheid, elke 
nalatigheid of moedwillige daad of faling door 
eender welke derde partij, of eender welke 
andere oorzaak buiten EF’s rechtstreekse 
controle. Deze voorwaarden hebben geen 
invloed op de rechten van de student zoals 
gedefinieerd door de wetgeving inzake 
consumentenbescherming in eigen land.

Spelling- en typefouten
EF behoudt zich het recht voor om typefouten 
te corrigeren en is niet gebonden aan 
kennelijke onjuistheden.

Organisator
Elke reis en taalreis wordt georganiseerd 
en verkocht door EF Education First 
Ltd, Selnaustrasse 30, CH-8001 Zurich, 
Zwitserland voor niet-EU bestemmingen 
en door EF International Language Schools 
Ltd, Selnaustrasse 30, CH-8001 Zurich, 
Zwitserland voor alle bestemmingen in 
de EU en het Verenigd Koninkrijk (eerder 
vernoemd 'EF').

EF Education NV. promoot in België de 
programma’s welke georganiseerd en 
verkocht worden door EF. EF is bevoegd deze 
algemene voorwaarden en bijkomde rechten 
en plichten over te maken of toe te wijzen aan 
een geliëerd bedrijf.

Toepasselijk recht
Onderhavig contract wordt beheerst onder 
Belgisch recht, zonder overschouwen van 
wetsconflictbepalingen. Ingeval van geschil 
binnen of buiten deze overeenkomst zijn enkel 
de rechtbanken van België bevoegd dit op 
te lossen.

Bescherming tegen financieel 
onvermogen
EF is verzekerd tegen financieel onvermogen 
bij het Garantiefonds Reizen®, Metrologielaan 
8 te 1130 Brussel.

Vluchten
Indien EF een vlucht boekt in opdracht van de 
student, erkent laatstgenoemde gebonden te 
zijn aan algemene voorwaarden verbonden 
aan desbetreffende luchtvaartmaatschappij. 
EF kan in geen geval aansprakelijk gehouden 
worden voor wijziging van vluchtschema, 
annulering van de vlucht of vertragingen 
ten gevolge van arbeid- of capaciteit-
gerelateerde zaken of zaken die mechanisch 
of meteorologisch van aard zijn. Elke kost 
aangerekend door de luchtvaartmaatschappij 
naar aanleiding van wijzigingen (programma, 
bestemming, startdatum, cursuslengte) of 
annulering aangevraagd door de student 
zal eveneens doorgerekend worden aan de 
student. EF behoudt zich ook het recht om 
meerkosten en/of bijkomende belastingen die 
de luchtvaartmaatschappij zou aanreken en 
welke buiten de controle van EF vallen door 
te rekenen. Indien een student zijn vlucht 
annuleert is hij gebonden aan de condities 
opgelegd door de luchtvaartmaatschappij. Dit 
met inbegrip van vluchten die aangeboden 
werden aan verlaagd tarief of als deel van 
het gratis-vlucht-aanbod.

EF biedt gratis vliegtickets tot een maximum 
van 1000 EUR aan voor bepaalde intensieve 
en examenvoorbereidingsprogramma’s van 12 
weken of langer. De reservering moet via EF 
gebeuren en de korting is niet cumuleerbaar 
met andere kortingen. De student zal ook de 
volledige kost van de vlucht aangerekend 
krijgen indien hij zijn programma later 
omschakelt naar basis of algemene cursus of 
indien het programma voortijdig opgezegd 
wordt en hierdoor minder dan 12 weken lang 
zou worden. Meerkost voor brandstof en 
belastingen zijn niet inbegrepen en het aanbod 
geannuleerd worden zonder bijkomende opzeg.

Programmadata
Startdatum Onderbreking Einddatum

EF Taalsemester in het buitenland (6 maanden)
21 jun 2021 3 sep 2021 20 nov 2021
20 sep 2021 24 dec 2021 19 feb 2022
10 jan 2022 8 apr 2022 11 jun 2022
25 apr 2022 10 jun 2022 17 sep 2022
19 sep 2023 16 dec 2022 25 feb 2023
09 jan 2023 31 maa 2023 10 jun 2023
17 apr 2023 09 jun 2023 09 sep 2023

EF Taaljaar in het buitenland (9 maanden)
20 sep 2021 24 dec 2021 28 mei 2022
10 jan 2022 8 apr 2022 3 sep 2022
25 apr 2022 10 jun 2022 17 dec 2022
19 sep 2022 16 dec 2022 20 mei 2023
09 jan 2023 31 maa 2023 02 sep 2023
17 apr 2023 09 jun 2023 09 dec 2023

EF Verlengd Taaljaar in het buitenland (11 maanden)
20 sep 2021 24 dec 2021 2 jul 2022
10 jan 2022 8 apr 2022 5 nov 2022
25 apr 2022 10 jun 2022 25 feb 2023
19 sep 2022 16 dec 2022 08 jul 2023
09 jan 2023 31 maa 2023 04 nov 2023
17 apr 2023 09 jun 2023 10 feb 2024



EF International Language Campuses 
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www.ef.com

EF Antwerpen
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EF Brussel
Louizalaan 279
1050 Brussel
Tel: 02/588.20.53
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Combined language and academic studies 
for complete fluency


