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Algemene voorwaarden
Op wie van toepassing 
Deze programma’s van EF zijn beschikbaar 
voor Deelnemers vanaf 16 jaar. Bepalend is 
de leeftijd van de deelnemer op de 
startdatum van het programma.

Inschrijving 
Deelnemers kunnen zich telefonisch, 
online, per post of op een EF-kantoor 
inschrijven. Organisator accepteert de 
inschrijving door het versturen van een 
bevestiging en het voldoen van de eerste 
factuur. De niet-restitueerbare 
inschrijfkosten van EUR 135 voor 
kortetermijncursussen en EUR 195 voor 
langetermijncursussen, de optionele 
annuleringsgarantie vanaf EUR 85 en de 
programmaborg zijn verschuldigd bij tijd 
van inschrijving. Volgend aan de 
inschrijving ontvangt de student een 
boekingsbevestiging en eerste factuur. 

Wat is bij de programmakosten 
inbegrepen?
– Cursus naar keuze (totale lestijd varieert 
per cursustype)
– Gedeelde kamer in een gastverblijf op 
basis van half pension (ontbijt en diner van 
ma-vr, alle maaltijden in het weekend) of 
in een residentie
– Wi-Fi toegang op het EF International 
Language Campus
– Digitale leermiddelen en academische 
materialen
– Plaatsings- en voortgangstesten
– EF-cursuscertificaat en EFSET-examen-
rapport
– Direct na inschrijving toegang tot EF 
Campus Connect
– Online voorbereidings- en afsluit-
ingscursus tot 3 of 6 maanden na afloop 
(afhankelijk van het cursustype). 
De programmakosten bestaat uit twee 
onderdelen: het Lesgeld (40%) voor de 
lessen en de Servicekosten (60%) voor 
onder andere accommodatie in een 
gastverblijf. 
Welke diensten inbegrepen zijn bij de 
programmakosten, verschilt per 
bestemming en cursustype. Meer 
informatie hierover staat op de individuele 
bestemmingspagina’s van deze brochure 
(pagina 37-90).

Wat is niet bij de programmakosten 
inbegrepen?
– Inschrijfgeld vanaf EUR 135;
– Cursusannuleringsgarantie; 
– Afstudeergarantie 
(zie EF-annuleringsgaranties);
– Vluchtannuleringsgarantie; (zie 
EF-annuleringsgaranties);
– EF-cursusmaterialen;
– Transfer van en naar de EF International 
Language Campus en van vliegveld naar 
accommodatie en vice versa 
– Internet/Wi-Fi bij het gastverblijf of in 
de residentie kan niet worden 
gegarandeerd;
– Externe examenkosten (bijv.: TOEFL, 
Cambridge English, DELE);
– Optionele activiteiten en excursies;
– Creditcardkosten;
– Koerierskosten.

Wijze van betalen 
De Programmakosten moeten op een van 
de volgende manieren worden betaald: 
1. (Gedeeltelijke) betaling per creditcard 
aan de Organisator.
2. Via een bankoverschrijving naar de 
volgende rekening van de Organisator. 
Organisator van desbetreffende cursus 
staat op de factuur vermeld. EF Education 
First Ltd; IBAN: CH66 0483 5095 8089 
3206 9; Bank: Credit Suisse AG of EF 
International Language Schools Ltd; IBAN:  
CH66 0483 5095 8089 3206 9; Bank: 
Credit Suisse AG
Contante betalingen worden niet 
geaccepteerd. Mogelijk worden er 
creditcardkosten in rekening gebracht, 
afhankelijk van lokale wetten en regels.

Betalingsplan 
Deelnemer ontvangt een boekingsbeves-
tiging na inschrijving. Daarop volgt een 
tweede factuur van 15% van de cursusprijs, 
die 30 dagen na inschrijving dient te zijn 
voldaan. Een laatste factuur met de 
resterende betaling dient uiterlijk 45 
dagen voor vertrek betaald te worden. 
Voor late betalingen behoudt EF zich het 
recht om een toeslag van EUR 100 in 
rekening te brengen. In het geval van geen 
betaling of te late betaling behoudt EF 
heeft het recht de overeenkomst voortijdig 
te beeindigen.
De betaling van de volledige Programma-
kosten moeten uiterlijk op de dag van 
inschrijving zijn voldaan. 
Mogelijke aanbiedingen die op het 
moment van inschrijven zijn bevestigd, zijn 
alleen van toepassing indien de Deelnemer 
zich aan de betalingsplan houdt en de 
boeking niet inkort.

Gratis-vlucht-actie 
Bij Intensieve en Examencursussen van 12 
weken of langer draagt EF maximaal EUR 
1250 aan in de kosten van de vlucht van 
Deelnemer van en naar de cursusbestem-
ming. De vlucht moet in dit geval geboekt 
worden door EF en deze actie kan niet in 
combinatie met andere aanbiedingen 

worden gebruikt. Indien Deelnemer enig 
moment na het inschrijven besluit de 
cursus te wijzigen naar een Algemene 
cursus of Basiscursus, of indien de cursus 
wordt beëindigd en daardoor minder dan 
12 weken duurt, worden deze vluchtkosten 
alsnog volledig in rekening gebracht voor 
Deelnemer. Eventuele brandstoftoeslag en 
luchthavenbelasting vallen niet onder de 
kortingsactie. De actie kan op elk moment 
en zonder melding stopgezet worden door 
EF.

Dekkende reisverzekering
Alle Deelnemers zijn verplicht om een 
geschikte dekkende reisverzekering af te 
sluiten. EF heeft een op maat gemaakte 
reisverzekeringsgroepspolis bij de 
verzekeringshouder Erika Insurance Ltd. 
onder welke EF Education First Ltd en EF 
International Language Schools Ltd de 
polishouders zijn. Deze verzekeringsdek-
king is inbegrepen in de reservering en is 
onderdeel van het totaal door de student 
te betalen bedrag (EUR 55 voor de eerste 
twee weken, daarna EUR 20 voor elke 
daaropvolgende week). Ziekte, 
ongevallen, repatriëring, interruptie, 
diefstal, vertraging en aansprakelijkheid 
zijn inbegrepen bij de verzekeringsdek-
king. Volledige verzekeringsvoorwaarden 
vindt u op www.erikainsurance.com. 
Indien de Deelnemer afstand zou willen 
doen van deze verzekering, moet de 
Deelnemer een kopie van een alternatieve, 
in het Engels opgestelde verzekeringspolis 
niet later dan 15 dagen voor de uiterste 
betaaldatum inleveren bij EF. Deelnemers 
die zich inschrijven voor programma’s in 
Australië zijn door de Australische 
regering verplicht om een Australische 
zorgverzekering af te sluiten. EF kan 
studenten hiervoor de BUPA Private 
Insurance aanbieden om aan te schaffen. 
Neem contact met ons op voor meer 
informatie. Ouders of verzorgers van 
Deelnemers jonger dan 18 jaar (19 jaar voor 
deelnemers die naar Vancouver, Canada 
gaan) dienen een Medical Release-formu-
lier te ondertekenen.

Annuleringsgaranties 
De EF annuleringsgarantie is beschikbaar 
bij inschrijving en wordt eenmalig 
doorberekend als een niet-restitueerbaar 
bedrag vanaf EUR 85. Deze dekt 
annulering voor vertrek vanwege ziekte en 
ziekte in de eerste graad familie. Een 
doktersverklaring is nodig binnen 10 
dagen van de claim. 
De EF-Eindexamen/afstudeer-annulerings-
garantie (EUR 95) dekt de volledige 
programmakosten indien de Deelnemer 
zakt voor het eindexamen, ingeloot wordt 
voor selectiestudie, of niet kan afstuderen, 
na overleg met EF en indien aantoonbaar 
met een schoolverklaring binnen 10 dagen 
van de claim.
De EF-Vlucht-annuleringsgarantie (EUR 
50) dekt de volledige kosten van de 
(retour)vlucht, geboekt door EF, indien de 
Deelnemer annuleert om de bovengen-
oemde redenen. De EF-vlucht-annuler-
ingsgarantie is alleen af te nemen in 
combinatie met 1 van bovenstaande 
annulerings-garanties.

Accommodatie
EF-accommodatie is beschikbaar vanaf de 
zondag voorafgaand aan de maandag 
waarop de cursus begint, tot de zaterdag 
na afloop van de cursus. De Deelnemer 
dient ervoor zorg te dragen op deze dagen 
te arriveren/vertrekken. Indien de 
Deelnemer eerder aankomt of later 
vertrekt dan hierboven aangegeven, dient 
de Deelnemer een toeslag voor de extra 
nachten te betalen indien de accommo-
datie beschikbaar is. 

Lesrooster en aanwezigheid 
Lessen worden op alle EF International 
Language Campussen in blokken van vijf 
achtereenvolgende dagen aangeboden 
van maandag tot en met zaterdag tussen 
08.00 - 20.00 uur. EF-taallessen duren 
minimaal 40 minuten en worden vaak in 
een blok van 2 x 40 minuten gegeven. Om 
het cursuscertificaat te ontvangen en het 
visum te behouden, dient Deelnemer 
minstens 80% van de lessen bij te wonen.

Vakanties en nationale feestdagen 
De EF International Language Campuses 
zijn gesloten op nationale feestdagen. 
Gemiste lessen worden niet ingehaald of 
gecompenseerd. De Deelnemer kan 
tijdens nationale feestdagen en vakanties 
wel gebruik maken van de geboekte 
accommodatie. De vakantiedata kunnen 
variëren per EF International Language 
Campus. 

Cursusniveaus 
Voor aanvang van het programma dient 
elke Deelnemer op EF Campus Connect 
de online plaatsingstest te maken zodat 
het taalniveau van de Deelnemer bepaald 
kan worden. Het resultaat wordt gebruikt 
om de Deelnemer op het juiste niveau te 
plaatsen. Als een EF International 
Language Campus op een taalniveau 5 of 
minder dan 5 studenten heeft dan behoudt 
EF zich het recht voor om een 
combinatieklas te creëren met 

EF-deelnemers van een ander niveau.
EF-Programmamaterialen
EF-programmamaterialen zijn nodig om 
het EF-programmacurriculum te kunnen 
volgen. 
De kosten hiervan zijn als volgt:
Engelse cursussen: 1 tot 6 weken: EUR 45; 
7 tot 12 weken EUR 85; 13 tot 18 weken: 
EUR 135
*elk blok van 6 aanvullende weken: EUR 
35
 Zakelijk Engels: EUR 20 per tekstboek. 
Niet-Engelstalige cursussen:
 1 tot 9 weken: EUR 75; 10 tot 18 weken: 
EUR 145, 19 tot 27 weken: EUR 195
*elk blok van 6 aanvullende weken:  
EUR 65

EF Campus Connect-web service en 
online lessen
Alle Deelnemers ontvangen een online 
account voor EF Campus Connect. Alle 
correspondentie, foto’s en andere media 
die gebruikt worden op EF Campus 
Connect zijn privé. EF aanvaardt geen 
enkele verantwoordelijkheid voor 
dergelijke correspondentie, foto’s of 
media. Ouders/verzorgers van 
Deelnemers jonger dan 18 jaar geven de 
Deelnemer met ondertekening van deze 
Algemene Voorwaarden toestemming om 
de EF Campus Connect-webservice en 
-app te gebruiken.
Deelnemers van een Engelstalige EF 
Algemene of EF Intensieve Cursus hebben 
vanaf inschrijving en tijdens hun 
programma toegang tot online 
lesmateriaal. Deelnemers aan een 
Engelstalig EF Algemene Cursus behouden 
deze toegang tot drie maanden na afloop 
van de cursus en deelnemers aan een 
Engelstalig EF Intensive Cursus behouden 
deze toegang tot zes maanden na afloop 
van de cursus. Studenten die een 
niet-Engelstalige cursus volgen hebben 
alleen gedurende hun cursus toegang tot 
de online materialen. Op de EF 
International Language Campuses in 
Dubai, St. Petersburg, Lissabon, Tokio, 
Shanghai en Seoul zijn de online lessen 
vervangen door lessen die door een 
docent worden gegeven.

Keuzevakken (SPIN lesson - Special 
Interest Lessons)
De voorbeelden van keuzevakken variëren 
per EF International Language Campus, 
keuzevakken zijn onderhevig aan 
verandering wegens beschikbaarheid. 

EF-leergarantie 
De vergoeding van kosten onder de 
leergarantie is enkel van toepassing op het 
lesgeld. 
Deelnemers die ervoor kiezen door te 
leren onder de leergarantie zijn zelf 
verantwoordelijk voor alle andere kosten, 
inclusief maar niet beperkt tot 
accommodatie, maaltijden, reis- en 
visumkosten. 
Indien visumregels de Deelnemer 
verbieden hun verblijf te verlengen, kan de 
Deelnemer na thuiskomst gratis doorleren 
in de Engelse taal via door docenten 
begeleide lessen met EnglishLive.com. 

EF-Stageprogramma en EF-Vrijwilliger-
sprogramma 
Het EF-Stageprogramma of EF-Vrijwil-
ligersprogramma is beschikbaar tegen een 
toeslag van EUR 400. Hierbij inbegrepen 
is een voorbereidingsprogramma en een 
parttime of fulltime onbetaalde stage of 
vrijwilligerswerk van maximaal 100 uur. 
Beide programma’s zijn onderhevig aan 
visum regulatie en dus niet gegarandeerd 
voor alle deelnemers.

Aankomst en vliegveldtransfers 
De kosten voor de transferservice van de 
bestemmingsluchthaven naar de 
accommodatie staan vermeld op de 
individuele EF International Language 
Campus-bestemmingspagina’s 32-93 in 
deze brochure. Dit dekt de kosten van 
administratie, communicatie, 
verwelkoming en vervoer. De 
transferservice wordt aangeboden tussen 
07:00 - 21:00 uur op zondag van 
aankomst. Als de Deelnemer op een 
andere dag of op een ander tijdstip 
aankomt, kan een speciale transfer worden 
geboekt tegen een meerprijs van EUR 95, 
mits op tijd aangegeven. Als meerdere 
deelnemers tegelijk worden opgehaald, 
kan het voorkomen dat er een wachttijd 
zal zijn voordat de transfer plaatsvindt. 
Indien minder dan drie deelnemers de 
service voor hetzelfde tijdstip en dezelfde 
bestemming hebben geboekt, kan EF 
ervoor kiezen de transferservice te 
annuleren. In dat geval worden 
deelnemers minimaal drie dagen van 
tevoren geïnformeerd en vergoedt EF het 
betaalde bedrag voor deze transferservice. 
EF is niet verantwoordelijk voor vertraging 
i.v.m. verkeer, werkzaamheden of 
ongelukken.

Groepsreis
De Groepsreis is voorzien van een 
EF-Groepsleider en een transfer naar de 
accommodatie of het EF International 
Language Campus en vlucht indien nodig. 
De minimumgrootte van een groepsreis is 

17 deelnemers. Reizen voor kleinere 
groepen kunnen worden geboekt via het 
‘’Kleine groep-supplement’’. EF behoudt 
zich het recht voor om groepsreizen voor 
groepen van minder dan 17 studenten 
binnen 20 dagen voor vertrek te 
annuleren, in dit geval zal de prijs van de 
Groepsreis volledig aan de Deelnemer 
worden gerestitueerd. Indien van 
toepassing worden aanvullende 
brandstoftoeslagen en luchthavenbelastin-
gen doorberekend in de Groepsreizen.

Wijzigen voor en na de startdatum van de 
cursus
Indien Deelnemer verzoekt zijn 
bestemming, programmatype, startdatum 
of accommodatie type na inschrijving te 
wijzigen, wordt hiervoor EUR 150 aan 
omboekingskosten in rekening gebracht 
die direct betaald moeten worden. EF 
behoudt zich het recht om de 
bestemming, programmatype, startdatum 
of accommodatietype te wijzigen tot 20 
dagen voor de startdatum van het 
programma.
Deelnemers die verzoeken een wijziging te 
maken in hun cursus na de startdatum 
worden wijzigingskosten van EUR 150 in 
rekening gebracht. Een Deelnemer die 
wenst om zijn/haar cursus te wijzigen naar 
een goedkopere optie, bijvoorbeeld het 
wijzigen van een Intensieve cursus naar 
een Algemene cursus of naar een 
goedkopere bestemming, zal geen 
restitutie ontvangen voor het prijsverschil 
tussen de twee cursussen. 
Deelnemers die van mening zijn dat de 
cursus of andere diensten gekocht bij EF 
niet zijn uitgevoerd naar de overeenkomst 
zal EF hiervan, schriftelijk, zonder 
vertraging op de hoogte stellen aan een EF 
medewerker in het thuisland. 

Annulering voor aanvang programma
De Deelnemer mag het programma elk 
moment voor aanvang van het programma 
annuleren, tegen betaling van hieronder 
vermelde kosten. 
Alle annuleringen dienen schriftelijk aan 
het dichtstbijzijnde EF-kantoor, een lokale 
EF-vertegenwoordiger of aan de 
EF-schooldirecteur kenbaar te worden 
gemaakt. In alle gevallen zijn het 
inschrijfgeld, de afgesloten annuleringsga-
ranties en eventuele koerierskosten niet 
restitueerbaar. Echter, indien er zich 
onvermijdelijke en buitengewone 
omstandigheden voordoen op de 
bestemming of in de directe nabijheid, die 
een aanzienlijke invloed hebben op de 
uitvoering van EF of het vervoer naar de 
bestemming, dan kan het inschrijfgeld 
worden gerestitueerd.
Last minute annulering moet voor 17.00 
(C.E.T.) op vrijdag voor aanvang van het 
programma gemaakt worden om recht te 
hebben op een restitutie voor eventueel 
geboekte transferservice.

Alle bestemmingen, m.u.v. de VS:
Indien de Deelnemer 60 dagen of langer 
voor de start van het programma de 
cursus annuleert, zullen de programma-
kosten worden gerestitueerd met 
uitzondering van de programmaborg. De 
programmaborg wordt alleen 
gerestitueerd indien de visumaanvraag van 
de Deelnemer is afgewezen.
Indien de Deelnemer 16 tot 59 dagen voor 
vertrek annuleert is het lesgeld volledig 
restitueerbaar. EF zal 40% van de 
servicekosten (maximaal EUR 2.000) 
doorberekenen om de kosten van vooraf 
betaalde accommodatie en service te 
dekken. 
Indien de Deelnemer 15 dagen of minder 
voor vertrek annuleert zal EF 50% van het 
lesgeld doorberekenen. EF zal ook 40% 
van de servicekosten (maximaal EUR 
2.000) doorberekenen om de kosten van 
vooraf betaalde accommodatie en service 
te dekken.  

Voor programma’s in de VS: 
Een Deelnemer die de cursus 60 dagen of 
langer voor de start van het programma 
annuleert, krijgt de programmakosten 
volledig gerestitueerd. EF zal het 
inschrijfgeld, de koerierskosten en de 
kosten voor de annuleringsgaranties en de 
programmaborg niet restitueren. De 
programmaborg wordt gerestitueerd 
indien de visumaanvraag van de 
Deelnemer is afgewezen. EF zal maximaal 
USD 500 niet restitueren. 
Indien de Deelnemer 59 dagen of minder 
voor vertrek annuleert zal EF USD 500 
doorberekenen om de servicekosten van 
de accommodatie te dekken. EF zal ook 
maximaal USD 500 inhouden voor het 
inschrijfgeld, de koerierskosten en de 
kosten voor de annuleringsgarantie en de 
programmaborg. De programmaborg 
wordt gerestitueerd indien de 
visumaanvraag van de Deelnemer is 
afgewezen.

Annuleringen voor aanvang cursus, terwijl 
in de VS met een I-20-visum:
Indien de Deelnemer de Verenigde Staten 
is binnengekomen met een I-20-visum dat 
is verkregen via EF en de cursus 
vervolgens annuleert voor aanvang of niet 
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deelneemt aan de lessen, zal EF: 
- Bij cursussen van minder dan 12 weken, 
zal het volledige lesgeld voor maximaal de 
eerste vier weken en USD 500 
doorberekend worden aan studentenser-
vicekosten voor niet-restitueerbare 
administratiekosten voor de accommo-
datie. EF zal ook maximaal USD 500 in 
rekening brengen voor het inschrijfgeld, de 
koerierskosten en de kosten voor de 
annuleringsgarantie.
- Bij cursussen van 12 weken of langer, zal 
het volledige lesgeld van maximaal zes 
weken, en USD 500 doorberekend worden 
aan studentenservicekosten voor 
niet-restitueerbare administratiekosten 
voor de accommodatie. EF zal ook 
maximaal USD 500 in rekening brengen 
voor het inschrijfgeld, de koerierskosten 
en de kosten voor de annuleringsgarantie.

Vroegtijdige beëindiging na start cursus:
Indien de Deelnemer de cursus wil 
beëindigen na aankomst op de EF 
International Language Campus, dient de 
Deelnemer de EF-schooldirecteur te 
informeren en een kopie van de ‘course 
change notification form’ te ondertekenen. 
Restituties worden terugbetaald door het 
EF kantoor of de lokale EF-medewerker in 
het land waar de programmakosten zijn 
betaald. Als datum van beëindiging geldt 
de laatste dag waarop de Deelnemer een 
les heeft gevolgd. In de VS zal de cursus 
automatisch eindigen indien de Deelnemer 
gedurende 30 opeenvolgende 
schooldagen geen les heeft gevolgd.
Voor alle bestemmingen (m.u.v. de VS): 
Alle beëindigingen dienen schriftelijk te 
geschieden. Indien de Deelnemer de 
cursus wil beëindigen na aankomst op de 
EF International Language Campus, dan 
moet hij/zij een opzegtermijn van minimaal 
vier weken in acht nemen om aanspraak te 
kunnen maken op een volledige 
terugbetaling van de Programmakosten na 
deze opzegtermijn. De programmakosten 
voor de overige weken na deze vier weken 
zullen volledig worden gerestitueerd. EF is 
niet verplicht kosten te restitueren bij 
beëindiging als gevolg van schendingen 
van EF’s schriftelijke regelementen en/of 
aanwezigheidsplicht of lokale, staats- of 
nationale wetgeving.

Voor bestemmingen in de VS:
Indien Deelnemer het programma tijdens 
de eerste vier cursusweken vroegtijdig 
beëindigt, zal EF de volledige 
programmakosten van de eerste vier 
weken in rekening brengen. EF zal de 
volledige programmakosten doorberek-
enen bij cursussen van minder dan vier 
weken. Daarnaast zal EF maximaal USD 
500 (USD 250 in Californië) in rekening 
brengen voor andere niet-restitueerbare 
kosten zoals het inschrijfgeld, 
koerierskosten, en kosten voor de 
annuleringsgaranties. 
Indien de Deelnemer na de eerste vier 
cursusweken maar vóór of bij het bereiken 
van de helft van de totale cursusduur (50% 
van de totaal geboekte cursusduur of na 
60% van de totale cursusduur in 
Californië) de EF-cursus vroegtijdig 
beëindigt, zal EF het cursusgeld op 
pro-rata basis in rekening brengen. 
Daarnaast zal EF maximaal USD 500 (USD 
250 in Californië) in rekening brengen voor 
andere niet-restitueerbare kosten zoals het 
inschrijfgeld, koerierskosten en de kosten 
van de annuleringsgaranties. Pro-rata-res-
tituties worden op wekelijkse basis 
berekend. Bij het berekenen van het aantal 
weken, zal EF een gedeeltelijke week als 
een gehele week beschouwen, mits een 
student tenminste 1 dag gedurende deze 
week aanwezig is geweest. 
Indien Deelnemer na de helft van de totale 
cursusduur (50% van de totaal geboekte 
cursusduur of na 60% van de totale 
cursusduur in Californië) de EF-cursus 
vroegtijdig beëindigt, zal EF alle kosten 
doorberekenen. 
Kosten anders dan lesgeld: extra kosten, 
zoals cursusmaterialen, bustickets, 
transfers van of naar de luchthaven etc. 
zijn niet restitueerbaar.
Californië: studenten die in de eerste 
cursusweek de cursus vroegtijdig 
beëindigen zullen volledige restitutie 
ontvangen van het lesgeld.
Restituties voor cursussen in de VS worden 
gedaan binnen 45 dagen (30 dagen in 
Californië) na de laatste dag waarop de 
deelnemer de les heeft bijgewoond. 
Door EF gemaakte wijzigingen voor de 
start van de cursus
EF behoudt zich het recht voor om de 
voorwaarden van het programma te 
wijzigen. Indien EF grote veranderingen 
moet doorvoeren in het programma, 
informeert EF de Deelnemer over de 
geplande wijzigen en de gevolgen voor de 
prijs, indien van toepassing. 
Vanaf de dag van een dergelijke melding 
en binnen een periode van 7 dagen mag de 
Deelnemer:
(i) de voorgestelde wijzigingen accepteren,
(ii) een vervangend programma van EF met 
een gelijkwaardige of gelijke standaard en 
prijs accepteren, op de datum van de 
wijziging, indien EF in staat is deze aan te 
bieden; of
(iii) het programma annuleren zonder 

verplicht zijn de annuleringskosten te 
betalen
Indien de Deelnemer EF niet binnen de 
hierboven genoemde periode informeert 
over het accepteren van de wijziging, het 
accepteren van een vervangend 
programma of het annuleren van het 
programma, zal de Deelnemer worden 
geacht dergelijke wijzigingen te hebben 
geaccepteerd.

Wijzigingen na start van cursus
Deelnemers die een wijziging wensen te 
maken in hun cursus na de startdatum 
worden wijzigingskosten van EUR 
150,- berekend. Een student die wenst om 
zijn cursus te wijzigen naar een 
goedkopere optie bijvoorbeeld wijzigen 
van een intensieve cursus naar een 
algemene cursus of naar een goedkopere 
bestemming zal geen restitutie ontvangen 
voor het prijsverschil tussen de twee 
cursussen. 
Deelnemers die van mening zijn dat de 
cursus of andere services gekocht bij EF 
niet zijn uitgevoerd naar de overeenkomst 
zal EF hiervan, schriftelijk, zonder 
vertraging op de hoogte stellen aan een EF 
medewerker in het thuisland. 

Student Code of Conduct 
Bij de inschrijving voor een EF-programma 
gaat de Deelnemer akkoord met de 
‘Student Code of Conduct’ en andere 
EF-regels. Ongepast gedrag omvat o.a. 
illegale activiteiten of gedrag dat 
opzettelijk de leeromgeving verstoort en/
of eigendommen van EF of van 
klasgenoten opzettelijk vernielt. Indien de 
Deelnemer zich niet aan deze regels houdt 
zal de deelnemer geroyeerd of verwijderd 
worden en met uitzondering van de VS zal 
er geen restitutie plaatsvinden.

Visum en paspoort 
Elke Deelnemer is verantwoordelijk voor 
het hebben van een geldig paspoort en 
indien nodig een geldig visum.

Bestemmingsspecifieke voorwaarden 
Voor Deelnemers die studeren in Australië, 
Nieuw-Zeeland, British Columbia (Canada) 
en Singapore zijn specifieke aanmeld-
ingsvoorwaarden van toepassing. Daarom 
worden deze lokale voorwaarden gegeven 
bij navraag naar de cursus. Bij minderjarige 
deelnemers die naar British Columbia 
(Canada) gaan, kan een Guardian Fee in 
rekening worden gebracht. 
Specifieke wetgeving voor deelnemers in: 
Australië, Nieuw-Zeeland en Singapore 
In Australië zijn, op grond van de ESOS 
Act, jouw programmakosten worden 
gedekt door het nationale TPS-schema in 
het geval dat EF International Language 
Campus niet levert. Je vindt meer 
informatie op www.tps.gov.au. Je bent ook 
gedekt door Australische consumenten-
wetten.
In Nieuw-Zeeland, onder Sectie 253(1) van 
de Education Act, zijn alle programma-
kosten beschermd in het geval dat EF 
International Language Campus besluit 
een programma stop te zetten waaraan de 
Deelnemer deelneemt.
In Singapore zijn, op grond van het 
EduTrust Certification-schema, alle 
programmakosten beschermd die vallen 
onder de door de school geaccepteerde 
Fee Protection Scheme (FPS).

Geldigheid van de brochureprijzen
De prijzen die in deze brochure 
gepubliceerd zijn, zijn vastgesteld op basis 
van de geldende wisselkoersen op 
30-10-2019. EF behoudt zicht het recht 
voor tot 20 dagen voor vertrek de 
programmaprijs te verhogen indien de EUR 
in waarde daalt ten opzichte van de munt 
in het land van de EF International 
Language Campus in de periode tussen 
bovengenoemde datum en ten minste 20 
dagen voor vertrek. De Deelnemer kan om 
korting vragen indien het tegenoverg-
estelde gebeurt onder dezelfde 
omstandigheden. Eventuele prijsverhogin-
gen of prijsverlagingen in verband met 
koerswijzigingen kunnen worden 
toegepast op de volgende onderdelen: 
programmakosten, accommodatie, 
transfers en optionele activiteiten welke 
worden ondernomen op de bestemming. 
Hieronder een voorbeeld van een 
dergelijke prijswijziging.

Over-
eenge-
komen 
prijs

Wisselkoer-
swijziging

Berekening Nieuwe 
prijs

1,000 EUR 
(uitgaande 
van de 
wisselko-
ers 0.83 
EUR voor 1 
USD

Prijswijziging 
van 0.83 EUR 
naar 0.88 
(voor 1 USD), 
d.w.z.  prijsver-
schil: 0.05

Aangepaste 
toeslag van 
wisselkoer-
swijziging 
(1,000x
0.8) 0.88

1,060 
EUR

De prijzen in deze brochure zijn geldig tot 
een nieuwe versie van deze brochure 
verschijnt of tot 30 september 2020.

Persoonsgegevens 
De Deelnemers persoonlijke data zoals 
persoonsgegevens aangeleverd door 
middel van het inschrijfformulier zullen 
worden verwerkt door EF met als doel het 
afronden van de inschrijving, voor het 
leveren van de aangevraagde producten 
en diensten (inclusief dekkende 
reisverzekering) en het bieden van 
klantenservice, of het aanbieden van zaken 
de verder nodig zijn om het contract te 
kunnen leveren tussen Deelnemer en EF.
EF behoudt zich het recht voor om de 
persoonlijke gegevens van de Deelnemer 
te delen met zakelijke relaties en 
schadehandelaars zowel binnen als buiten 
de EEA/Zwitserland. EF heeft passende 
bescherming voor het delen van 
deelnemers persoonlijke data buiten EEA/
Zwitserland inclusief de standaard data 
bescherming clausules van de Europese 
Commissie. EF en zijn zakenpartners 
kunnen de Deelnemergegevens, samen 
met van derden ontvangen informatie, ook 
gebruiken voor marketing van 
EF-producten en -diensten, waaronder 
speciale aanbiedingen op basis van de 
interesses van de Deelnemer. 
De Deelnemer heeft ten allen tijde het 
recht om hun toestemming hiervoor in te 
trekken of bezwaar te maken tegen het 
gebruik van zijn/haar persoonlijke 
gegevens voor marketingdoeleinden. 
Neem hiervoor contact op met EF via 
onderstaand adres.
EF behoudt de persoonlijke gegevens van 
de Deelnemer alleen zolang nodig is voor 
de doelen waarvoor deze beschermd zijn, 
in overeenstemming met wettelijke 
tijdslimieten en redelijkheid, tenzij lange 
opslag om wettelijke redenen nodig is. EF 
zal persoonlijke data bewaren voor 
marketing doeleinden tot dat de 
deelnemer zijn toestemming terugtrekt.
Indien de Deelnemer een kopie wenst van 
de informatie die EF over hem/haar in 
bezit heeft, of een kopie van de 
persoonsgegevensbeschermingsclausule 
wil inzien, of persoonlijke gegevens wil 
aanpassen of verwijderen, of het 
verwerken of delen van deze gegevens wil 
beperken, of anderszins bezwaar tegen 
EF's handelen heeft, of indien Deelnemer 
gebruik wenst te maken van het recht van 
data-overdraagbaarheid, neemt hij/zij 
contact op met de Organisator 
(datacontroller) op het adres Selnaustrasse 
30, CH-8001 Zürich, Zwitserland of via het 
formulier op www.ef.nl. Indien de 
Deelnemer een klacht wil indienen, kan 
hij/zij contact opnemen met de 
toezichthoudende autoriteit in eigen land.
In EF’s privacybeleid op www.ef.com/
privacy staat alle informatie over hoe EF 
persoonlijke gegevens verwerkt en de 
rechten van de Deelnemer.

Foto- en filmmateriaal 
De deelnemer of zijn/haar ouder/verzorger 
gaat ermee akkoord dat EF ter promotie 
van EF’s producten en diensten vrijelijk 
gebruik kan maken van foto-, film- en 
geluidsmaterialen die: 
- gecreëerd zijn tijdens het programma en 
Deelnemer bevat;
- die Deelnemer maakt als onderdeel van 
het programma en uploadt naar de 
EF-website(s) of app; of
- die Deelnemer uploadt naar sociale 
netwerken zoals Instagram of Twitter, met 
de hashtag #EfMoment, #EF4ever of een 
andere hashtag die door EF is bedacht of 
gepromoot.

Aansprakelijkheid en overmacht 
EF is niet aansprakelijk of verantwoordelijk 
voor enig verlies, schade, ongemak, 
vertraging of andere nadeel met 
betrekking tot goederen of service als 
gevolg van oorzaken die niet te wijten zijn 
aan de schuld van EF, zoals bijvoorbeeld 
maar niet uitsluitend brand, natuurrampen, 
handelen van ene overheid, het in gebreke 
blijven van leveranciers en/of 
onderaannemers, arbeidsgeschillen of 
civiele onrust, criminaliteit, terrorisme of 
dreiging daartoe, volksgezondhe-
idsnoodgevallen, nalatigheid of 
onwillendheid van derde(n) of enige 
andere omstandigheid die buiten de 
directe controle van EF vallen. Deze 
voorwaarden hebben geen invloed op de 
rechten van Deelnemer volgens het 
consumentenbeschermingsrecht in zijn/
haar thuisland. 

Type- en drukfouten 
EF behoudt zich het recht voor om type- 
en drukfouten te corrigeren en is niet 
gebonden aan overduidelijke spelfouten. 

Organisator
Alle reis- en taalprogramma’s naar 
niet-Europese bestemmingen worden 
georganiseerd en verkocht door EF 
Education First Ltd, Selnaustrasse 30, 
CH-8001 Zürich, Zwitserland. Bij Europese 
bestemmingen is dit EF International 
Language Schools Ltd, Selnaustrasse 30, 
CH-8001 Zürich, Zwitserland. EF 
Education First Ltd en EF International 
Language Schools Ltd zijn de polishouders 
van de groepsverzekeringspolis van ERIKA 
Insurance Ltd. EF Education BV promoot in 
Nederland de reis- en taalprogramma’s 

georganiseerd en verkocht door EF 
Education First Ltd, Zwitserland en EF 
International Language Schools Ltd, 
Zwitserland.

Geldend recht
Op deze overeenkomst is Nederlands 
recht van toepassing. Enig geschil of enige 
claim die te maken heeft of voortkomt uit 
deze overeenkomst moet worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter in 
Nederland. Klachten dienen schiftelijk dan 
wel per e-mail kenbaar te worden gemaakt 
met een uiterlijke datum van 30 dagen na 
terugkomst.

Klachten 
Indien Deelnemer niet tevreden is met de 
reactie, kan Deelnemer zich richten tot de 
geschillencommissie.
 Vluchten
Als EF op verzoek van een Deelnemer een 
of meer vluchten boekt, accepteert de 
Deelnemer gebondenheid aan de 
algemene voorwaarden en andere 
voorschriften van de luchtvaartmaatschap-
pij. EF is niet verantwoordelijk voor 
wijzigingen in het vluchtschema, 
annuleringen of technisch-, weers-, 
stakings- of capiciteitsgerelateerde 
vertragingen. Door de luchtvaartmaatsch-
appij in rekening gebrachte kosten in 
verband met annuleringen en/of 
wijzigingen van deelnemers die wensen 
hun programma, bestemming, startdatum 
of lengte te wijzigen komen voor rekening 
van de Deelnemer. EF behoudt zich het 
recht voor toeslagen (waaronder maar niet 
beperkt tot gewijzigde brandstoftoeslagen 
en belastingen) die buiten haar 
verantwoordelijkheid opkomen aan de 
Deelnemer door te berekenen.

Startdata cursussen
Intensieve, Algemene en Examencursussen 
in:
Londen, Cambridge, Brighton, Manchester, 
Eastbourne, Boston, Chicago, Santa 
Barbara, Seattle, Honolulu, Toronto, St. 
Julian’s, München, Parijs, Barcelona, Playa 
Tamarindo, Rome, Auckland, Sydney, Perth, 
Singapore, Los Angeles, Vancouver Island, 
Lissabon: 
2020: 13, 27 januari; 10, 24 februari; 9, 23 
maart; 6, 20 april; 4, 18 mei; 1B, 15B, 29B juni; 
6*B, 13B, 20*B, 27B juli; 3*B, 10B, 24 augustus; 
7, 21 september; 5, 19 oktober; 2, 16, 30 
november; 14, 28 december
*Behalve Sydney, Auckland en Perth
BStartdata voor Basiscursussen op alle 
bovenstaande bestemmingen behalve 
Perth, Sydney en Auckland

Intensieve, Algemene, Examen- en 
Basiscursussen voor Perth, Sydney en 
Auckland:
2020: 6, 13, 20, 27 januari; 3, 10, 17, 24 
februari; 2, 9, 16, 23 maart
Oxford, Bristol, Bournemouth, Dublin, New 
York, Miami Beach, San Diego, San 
Francisco, Vancouver, Kaapstad, Brisbane 
Madrid, Malaga, Berlijn, Nice, Shanghai, 
Tokio, Seoul, Dubai, Moskou§:
2020: 6, 20 januari; 3, 17 februari; 2, 16, 30 
maart; 13, 27 april; 11, 25B mei; 8B, 22B, 29*B 

juni; 6B, 13*B, 20B, 27*B juli; 3B, 10*B, 17B, 31 
augustus; 14, 28 september; 12, 26 oktober; 
9, 23 november; 7, 21 december
*Behalve Brisbane en Kaapstad
BStartdata voor Basiscursussen op alle 
bovenstaande bestemmingen behalve 
Dublin, Kaapstad en Brisbane
§Eerste startdatum is 6 januari 2020

Intensieve, Algemene, Examen- en 
Basiscursussen voor Kaapstad en Brisbane:
2020: 6, 13, 20, 27 januari; 3, 10, 17, 24 
februari; 2, 9, 16, 23 maart
Cambridge Clare College:  
2020: 29 juni, 6, 13, 20, 27 juli; 3, 10 
augustus
Saint-Raphaël: 
2020: 29 juni; 6, 13, 20, 27 juli; 20 
augustus
Taaljaar in het buitenland-programma
2020: januari, 20 april, 15 juni*, 14 
september
*Startdata voor bepaalde scholen. Neem 
contact op met je lokale EF-kantoor voor 
details.
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Inschrijfformulier
Jouw handtekening

Persoonlijke gegevens
Door het ondertekenen van dit formulier bevestig ik, en mijn ouder/wettelijke voogd, 
dat ik/wij de informatie in de Privacy Policy over de verwerking van mijn persoonlijke 
gegevens door EF op www.ef.nl/privacy heb(ben) gelezen en ik, en mijn ouder/
wettelijke voogd, ga(an) akkoord met het gebruik van mijn persoonlijke gegevens 
voor directe marketingdoeleinden.

Algemene Voorwaarden en medische noodgevallen
Door dit formulier te ondertekenen geef ik EF toestemming om de benodigde hulp 
te laten verlenen in een medisch noodgeval. Ik heb de Algemene Voorwaarden op 
pagina [89-90] van deze brochure gelezen en begrepen en ik, en mijn ouder/wet-
telijke voogd, ga(an) hiermee akkoord. (Als ik onder de [18 of 21 jaar] ben, geeft een 
handtekening van een ouder/wettelijke voogd ook toestemming om me deel te laten 
nemen aan alle EF-programma's, inclusief activiteiten, die op de campus worden 
aangeboden.)

Handtekening deelnemer .........................................................................................................
Datum ..........................................................................................................................................
Naam ouder of voogd ...............................................................................................................
Handtekening ouder of voogd* ...............................................................................................
Datum ..........................................................................................................................................
(*indien deelnemer onder de 18 jaar is)

Verstuur of e-mail het ondertekende fomulier naar:
EF Taalcursussen in het buitenland 
De Boelelaan 7 
1083 HJ Amsterdam 
Nederland 
Tel: 085-0480900 
E-mail: talenscholen.nl@ef.com

Vraag hieronder informatie aan voor een vriend(in):

Voornaam ......................................................... Achternaam ...................................................
Adresgegevens ..........................................................................................................................
Telefoon ............................................................ Mobiel ............................................................

Accommodatie

EF-gastverblijf: 1-pers.kamer
EF-gastverblijf: 2-pers.kamer
EF-campus: 1-pers.kamer
EF-campus: meerpers.kamer
EF-residentie: 1-pers.kamer
EF-residentie: 2-/3-/4-pers.kamer
EF-appartement 
EF-hotel 

Maak je keuze door  
het vakje aan te kruisen  

Bestemming  
en cursustype
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EF Intensieve cursus
EF Algemene cursus
EF Basiscursus
EF Zakelijk Engels
Cambridge English-examenvoorbereiding
BULATS-examenvoorbereiding
IELTS-examenvoorbereiding
TOEFL-examenvoorbereiding
TOEIC-examenvoorbereiding
GMAT-examenvoorbereiding
Examenvoorbereiding overige talen
EF Stage/Vrijwilligersprogramma
EF Taaljaar in het buitenland
EF Advanced Diploma-pprogramma
EF Carrière Plus-programma
EF Kampen & EF Studio's
EF Executive

Stuur het ondertekende inschrijfformulier per e-mail, sociale media of post naar EF. 
Je kunt tevens het inschrijfformulier overhandigen aan een EF-medewerker of een 
EF-vertegenwoordiger.

Persoonlijke gegevens
 Man    Vrouw

Roepnaam ...................................................................................................................................
Achternaam ................................................................................................................................
Namen zoals vermeld in paspoort  .........................................................................................
Straatnaam, huisnummer en postcode ..................................................................................
......................................................................................................................................................
Woonplaats.... ............................................................................................................................
Huistelefoonnummer ................................................................................................................
Mobiel .........................................................................................................................................
E-mailadres (verplicht) ..............................................................................................................
E-mailadres ouder/voogd ........................................................................................................
Geboortedatum (dag/maand/jaar) .........................................................................................
Geboorteplaats ..........................................................................................................................
Nationaliteit ................................................................................................................................
Studie/beroep/tussenjaar........................................................................................................
Naam (voormalige) school of bedrijf ......................................................................................
Rook je? ......................................................................................................................................  

 Ja    Nee
Heb je allergieën, medische problemen of volg je een dieet? .....................  Ja    Nee
Indien ja, graag specificeren: ..................................................................................................
Hoe heb je EF leren kennen? ...................................................................................................
Waarom heb je voor EF gekozen? ..........................................................................................

Jouw cursusinformatie
Startdatum (dag/maand/jaar) ......................................................................................Aantal 
weken ..........................................................................................................................................
Optionele diensten
Wil je de EF-cursusannuleringsgarantie?   ....................................................................  Ja
Wil je de EF-afstudeerannuleringsgarantie? .................................................................  Ja
Wil je dat EF jouw vlucht boekt? ....................................................................................  Ja
Wil je een EF-transfer? ....................................  Bij aankomst   Bij aankomst en vertrek
Wil je de EF-vluchtannuleringsgarantie? .......................................................................  Ja

Reis- en ongevallenverzekering
Het is verplicht om verzekerd op reis te gaan. Daarom wordt de Erika-reis- en 
ongevallenverzekering automatisch toegevoegd aan iedere inschrijving. Wanneer je 
geen gebruik wilt maken van de Erika-reis- en ongevallenverzekering, dan moet je 
contact opnemen met EF en ons een Engelstalige kopie van je alternatieve verzeker-
ingspolis sturen.


