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De deelnemer heeft niet het recht om aan zijn 
aankoop te verzaken.

Artikel 1 Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door de 
onderneming EF Education NV/SA 
(BE0416896892), Louizalaan 283, 1050 Brussel. 
hierna “EF” genoemd.

Artikel 2 Informatie over de deelnemer
De deelnemer moet aan EF alle nuttige inlichtingen 
verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. 
Wanneer de deelnemer verkeerde informatie 
verstrekt en EF hierdoor extra kosten maakt, mag EF 
deze kosten aan de deelnemer aanrekenen.

Artikel 3 Totstandkomen van het contract
§1. Bij het boeken van de reis is EF ertoe gehouden 
een bestelbon aan de deelnemer te overhandigen 
conform boek VI van het wetboek economisch 
recht betreffende marktpraktijken en 
consumentenbescherming.
§2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het 
ogenblik dat de deelnemer de schriftelijke 
bevestiging van zijn reservatie ontvangt van EF of 
van een tussenpersoon die in naam van EF handelt.
§3. Als de inhoud van de bestelbon afwijkt van die 
van de reisbevestiging of als deze bevestiging niet
verstuurd wordt binnen 21 dagen na de 
ondertekening van de bestelbon, mag de deelnemer 
ervan uitgaan dat de reis niet werd gereserveerd en 
heeft hij het recht op de onmiddellijke terugbetaling 
van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 4 Prijs van de reis
§1. De overeengekomen prijs is een vaste prijs en is 
de totaalprijs die de deelnemer moet betalen, met 
inbegrip van de belasting over de toegevoegde 
waarde en alle overige belastingen en kosten van de 
diensten die door de deelnemer moeten worden 
bijbetaald, onder voorbehoud van een duidelijke 
materiële fout.
§2. De in het contract overeengekomen prijzen zijn 
gebaseerd op wisselkoersen per datum van 
uitschrijven van de brochure. EF behoudt zich het 
recht zijn cursusprijzen te verhogen tot 20 dagen 
voor vertrek van de student indien de EUR meer dan 
3% 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 wijziging in kwestie en wordt 
toegepast op het onderdeel van de geleverde 
diensten dat aan herziening onderhevig is. 
Voorbeeld:

Prijs bij 
reserver-
ing

Wissel-
koers- 
verschil

Bereke- 
ning

Nieuwe 
prijs

1.000 EUR 
(aan 
wissel- 
koers  
0,83 EUR 
voor 
1 USD)
 

Prijs- 
wijziging 
van 0,83 
EUR naar 
0,88 (per 
1 USD) 
m.a.w. 
prijs- 
verschil: 
0,05

Wijzi-
ging 
n.a.v. 
wissel- 
koers- 
verschil. 
(1.000/
0,83) x 
0,88

1.060 
EUR

§3 De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven 
en wisselkoersen van 30/10/2019 en zijn geldig 
tot 30/09/2020. 

Artikel 5 Betaling van de reissom
§1. Behoudens indien uitdrukkelijk anders 
overeengekomen, betaalt de deelnemer bij de 
ondertekening van de bestelbon een voorschot 
conform de bijzondere voorwaarden.
§2. Behoudens indien de bestelbon anders bepaalt, 
betaalt de deelnemer het saldo uiterlijk 2 maanden 
voor de vertrekdatum, mits hij voorafgaandelijk of 
terzelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of 
de reisdocumenten ontvangt.
§3. Indien de reservatie minder dan 1 maand voor de 
vertrekdatum plaatsvindt, moet de volledige 
reissom onmiddellijk na ontvangst van de 
schriftelijke reisbevestiging betaald worden.

Artikel 6 Overdraagbaarheid van de overeenkomst
§1. De deelnemer kan, vóór de aanvang van de reis, 
deze reis overdragen aan een derde, die moet 
voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot 
reisorganisatie. De overdrager moet ten laatste 8 
weken vóór het vertrek EF van deze overdracht op 
de hoogte brengen.
§2. De overdrager en de overnemer zijn hoofdelijk 
gehouden tot de betaling van de volledige prijs van 
de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 7 Andere wijzigingen door de deelnemer 
EF rekent alle kosten veroorzaakt door wijzigingen 
die door een deelnemer worden aangevraagd, aan 
de deelnemer aan.

Artikel 8 Wijziging door EF vóór het vertrek
§1. Indien vóór het vertrek, één van de essentiële 
onderdelen van het contract niet kan worden 
uitgevoerd, moet EF de deelnemer zo spoedig 
mogelijk, en in elk geval vóór het vertrek, daarvan 
op de hoogte brengen en hem inlichten over de 
mogelijkheid om het contract te verbreken zonder 
kosten. De deelnemer kan de door EF voorgestelde 
wijziging aanvaarden.
§2. De deelnemer dient zo spoedig mogelijk en in 
elk geval vóór de vertrekdatum, EF van zijn 
beslissing op de hoogte te brengen.
§3. Indien de deelnemer de wijziging aanvaardt, 
dient er een nieuw contract of een addendum bij 
het
contract te worden opgesteld waarin de 
aangebrachte wijziging en de invloed daarvan op de 
prijs wordt beschreven.
§4. Indien de deelnemer de wijziging niet aanvaardt, 
mag hij de toepassing vragen van artikel 10.

Artikel 9 Verbreking door EF vóór het vertrek
§1. Indien EF, vóór de aanvang van de reis, het 
contract verbreekt om redenen die niet aan de 
deelnemer te wijten zijn, heeft de deelnemer de 
keuze om:
a) ofwel een reis van gelijke of grotere waarde te 
aanvaarden, zonder een supplement te moeten 
betalen. Indien de reis die ter vervanging wordt 
aangeboden een kleinere waarde heeft, moet EF het 
prijsverschil zo spoedig mogelijk terugbetalen.
b) ofwel de terugbetaling van alle reeds betaalde 
bedragen terug te vorderen. De terugbetaling dient 
dan zo spoedig mogelijk te  geschieden.
§2. De deelnemer kan in voorkomend geval ook 

aanspraak maken op een schadeloosstelling voor de 
niet-uitvoering van het contract, tenzij:
a) EF de reis annuleert omdat het minimum aantal 
deelnemers voorzien in het contract en nodig voor 
de uitvoering van de reis, niet werd bereikt. De 
deelnemer moet hiervan schriftelijk op de hoogte 
worden gebracht binnen de in het contract 
voorziene termijn en niet later dan 20 
kalenderdagen vóór de vertrekdatum.
b) de annulering het gevolg is van overmacht, met 
uitzondering van overboeking. Onder overmacht 
wordt het volgende verstaan: abnormale en 
onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk 
zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en 
waarvan de gevolgen, ondanks alle 
voorzorgsmaatregelen, niet konden vermeden 
worden. Dit omvat maar is niet beperkt tot de 
volgende gevallen: brand, natuurrampen of 
nucleaire rampen, overheidshandelingen, falen van 
leveranciers of onderaannemers, staking, revolutie, 
criminele handelingen, terrorisme of 
terrorismedreigingen van elke soort en 
bedreigingen van de volksgezondheid.

Artikel 10 Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering 
van de diensten overeengekomen in het contract
§1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk 
deel van de diensten waarop het contract 
betrekking heeft, niet uitgevoerd zal kunnen 
worden, neemt EF alle nodige maatregelen om de 
deelnemer passende alternatieven aan te bieden 
met het oog op de voortzetting van de reis.
§2. Indien er een verschil is tussen de voorgestelde 
en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt EF de 
deelnemer schadeloos ten belope van dit verschil.
§3. Indien bovenstaande regeling onmogelijk blijkt 
of indien de deelnemer deze alternatieven om 
geldige redenen niet aanvaardt, moet EF de 
deelnemer een gelijkwaardig vervoersmiddel ter 
beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de 
plaats van het vertrek en, in voorkomend geval, de 
deelnemer schadeloos stellen.

Artikel 11 Verbreking door de deelnemer
De deelnemer kan te allen tijde het contract geheel 
of gedeeltelijk verbreken. Indien de deelnemer het 
contract verbreekt om redenen die aan hem te 
wijten zijn, moet hij EF vergoeden voor de schade 
veroorzaakt door de verbreking. De schadevergoed-
ing wordt forfaitair bepaald en bedraagt maximaal 
eenmaal de prijs van de reis.

Artikel 12 Aansprakelijkheid van EF
§1. EF is aansprakelijk voor de goede uitvoering van 
het contract conform de verwachtingen die de deel-
nemer redelijkerwijze mag hebben op grond van de 
bepalingen  van  het  contract  tot  reisorganisatie 
en de uit het contract voortvloeiende 
verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen 
uitgevoerd moeten worden door EF of door andere 
dienstenverstrekkers. Dit geldt onverminderd het 
recht van EF om deze verstrekkers gerechtelijk te 
vervolgen.
§2. EF is aansprakelijk voor de daden en 
nalatigheden van de personen die door haar worden 
aangesteld alsook voor deze van haar 
vertegenwoordigers, wanneer ze handelen in de 
uitoefening van hun functie. EF is eveneens 
aansprakelijk voor haar eigen daden en 
nalatigheden.
§3. EF is aansprakelijk voor alle schade die de 
deelnemer oploopt wegens de gehele of 
gedeeltelijke niet-naleving door EF van haar 
verplichtingen. EF is niet aansprakelijk in elk van de 
volgende gevallen:
a) wanneer de tekortkoming is toe te schrijven aan 
de deelnemer;
b) wanneer de tekortkoming, die onvoorzienbaar of 
onvermijdbaar was, is toe te schrijven aan een derde 
die vreemd is aan de diensten verleend krachtens 
het contract;
c) wanneer de tekortkoming is te wijten aan een 
geval van overmacht zoals gedefinieerd in art. 9 §2, 
b;
d) wanneer de tekortkoming is te wijten aan een 
gebeurtenis die EF, zelfs met inachtneming van de 
grootste zorgvuldigheid, niet kon voorzien of 
vermijden, met uitsluiting van overboekingen.
De eventuele kosten die EF zou maken in elk van de 
hierboven vermelde gevallen a) tot en met d) 
kunnen ten laste worden gelegd van de deelnemer.
§4. EF is niet aansprakelijk indien het land van 
bestemming weigert om het studentenvisum te 
verlenen nodig voor de deelneming aan een bepaald 
programma, of indien het passpoort of visum 
ongeldig of vervallen zouden zijn. Een dergelijke 
weigering, en dergelijke paspoorten en visa, zijn 
haar niet tegenwerpelijk.
§5. EF is niet aansprakelijk voor de eventuele schade 
veroorzaakt door de nalatigheid van de deelnemer.
§6. In de breedst mogelijke mate zoals toegelaten 
onder het toepasselijk recht, behoudt EF zich het 
recht voor om haar programma aan te passen of een 
cursus te schrappen in geval van overmacht.
§7. Indien een internationaal verdrag van toepassing 
is op een in het reiscontract begrepen dienst, wordt 
de eventuele aansprakelijkheid van EF 
overeenkomstig  dat verdrag uitgesloten of beperkt.
§8. Voor zover EF niet zelf de in het reiscontract 
voorziene diensten uitvoert, wordt haar volledige 
aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en derving 
van het reisgenot beperkt tot tweemaal de reissom.
§9. Geen enkele bepaling van onderhavig contract 
kan worden geïnterpreteerd als een uitsluiting  of  
beperking van de aansprakelijkheid van EF voor de 
schade die het gevolg is van dood of letsel van de 
deelnemer, en voor de niet-lichamelijke schade die 
het gevolg is van het handelen of nalaten van EF, het 
met opzet schade berokkenen of van grove fout.

Artikel 13 Aansprakelijkheid van de deelnemer
§1. De deelnemer is aansprakelijk voor de schade die 
EF, haar personeel of haar vertegenwoordigers 
hebben opgelopen, als gevolg van zijn fout alsook 
wanneer hij de contractuele verplichtingen niet is 
nagekomen. De fout wordt beoordeeld aan de hand 
van het normaal gedrag van een deelnemer.
§2. De deelnemer verbindt zich ertoe om de wetten 
na te leven die van kracht zijn in het land van 
bestemming.

Artikel 14 Klachtenregeling
§1. Klachten ontstaan vóór de uitvoering van het 
reiscontract moeten zo snel mogelijk per 
aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs 
verstuurd worden naar EF.
§2. Klachten ontstaan tijdens de uitvoering van het 
reiscontract moeten zo spoedig mogelijk schriftelijk 
of in elke andere passende vorm worden gemeld 
aan de betrokken dienstverleners ter plaatse, zodat 
naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor 
moet de deelnemer zich -in de volgende 
volgorde- wenden tot een vertegenwoordiger van 
EF ter plaatse of rechtstreeks tot EF.
§3. Klachten die ter plaatse onmogelijk gemeld 
konden worden of die ter plaatse niet bevredigend 
werden opgelost, moeten ten laatste 1 maand na het 
einde van de reis ingediend worden bij EF per 

aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs.

Artikel 15 Promotie en aanbod
§1. De informatie vermeld in de reisbrochure bindt 
EF, die de brochure heeft uitgegeven, tenzij:
> de deelnemer, vóór de contractsluiting, duidelijk 
en schriftelijk op de hoogte wordt gebracht van de 
wijzigingen van deze informatie;
> EF en de deelnemer nadien schriftelijk 
overeenkomen om deze informatie te wijzigen.
§2. EF kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod 
tijdelijk of blijvend te schrappen. In dat geval zal 
artikel 10 van deze algemene voorwaarden worden 
toegepast.
§3. De promotie vermeld in de brochure geldt 
zolang de voorraad strekt.

Artikel 16 Solvabiliteitsgarantie
Conform de wet van 16 februari 1994 tot regeling 
van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddel-
ing, heeft EF een verzekering gesloten die haar 
klanten garandeert dat haar verplichtingen worden 
nagekomen in geval van financieel onvermogen. EF 
ziet erop toe dat de bedragen die door de 
deelnemer reeds werden betaald aan deze laatste 
terugbetaald worden en, indien de reis reeds een 
aanvang heeft genomen, dat de deelnemer kan 
worden gerepatrieerd. EF is verzekerd tegen 
financieel onvermogen bij het Garantiefonds 
Reizen®, Metrologielaan 8 te 1130 Brussel.

Artikel 17 Organisator
Alle taalreisprogramma’s worden georganiseerd en 
verkocht door EF Education First Ltd, Selnaustrasse 
30, CH-8001 Zurich, Zwitserland voor de 
bestemmingen buiten de EU en door EF 
International Language Schools Ltd, Selnaustrasse 
30, CH-8001 Zurich, Zwitserland voor de 
bestemmingen binnen de EU. EF Education First Ltd 
en EF International Language Schools Ltd zijn de 
polishouders onder de groepsverzekering van Erika 
Insurance Ltd.
EF Education SA/NV promoot in België de 
taalreisprogramma’s georganiseerd en verkocht 
door EF Education First Ltd, Zwitserland en EF 
International Language Schools Ltd, Zwitserland.

Artikel 18 Algemene bepalingen
Het huidige contract bestaat uit de huidige 
algemene voorwaarden en de toepasselijke 
bijzondere voorwaarden. In geval van tegenspraak 
tussen de algemene voorwaarden en de bijzondere 
voorwaarden, zullen de bijzondere voorwaarden 
voorrang hebben. Deze voorwaarden doen geen 
afbreuk aan de rechten waarover de deelnemer 
beschikt krachtens de Belgische wetgeving inzake 
consumentenbescherming.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde 
rechtbank
Onderhavig contract wordt beheerst door het 
Belgisch recht. Ingeval van geschil zijn enkel de 
rechtbanken van Brussel bevoegd.

Artikel 20 Clausule met betrekking tot de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
Teneinde EF, met maatschappelijke zetel te 1050 
Brussel, Louizalaan 283, toe te laten haar 
contractuele verplichtingen na te komen, wordt de 
deelnemer gevraagd bepaalde gegevens 
betreffende zichzelf mee te delen. EF garandeert 
dat zij de gegevens van de deelnemer zal 
behandelen conform de wetgeving die van 
toepassing is op de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. De door de deelnemer 
meegedeelde gegevens worden opgenomen in een 
databank en worden door EF verwerkt. De door de 
deelnemer meegedeelde gegevens mogen gedeeld 
worden met ondernemingen verbonden met EF. 
Deze gegevens worden gebruikt met het uitsluitend 
doel de overeenkomst uit te voeren, waaronder de 
aflevering van facturen, de controle van betalingen, 
de reservatie van transport, de uitvoering van de 
contractuele verplichtingen en de administratie van 
het dossier zijn inbegrepen. De gegevens kunnen 
eveneens worden gebruikt om de deelnemer te 
contacteren teneinde hem informatie te geven met 
betrekking tot de programma’s en diensten 
aangeboden door EF. De deelnemer die gegevens 
betreffende zichzelf meedeelt, heeft het recht om 
zich, op zijn verzoek en gratis, te verzetten tegen de 
behandeling van zijn persoonlijke gegevens met het 
oog op directe marketing. De deelnemer beschikt 
eveneens over een recht tot toegang tot en 
verbetering van de gegevens die hem betreffen. 
https://www.ef.be/nl/legal/privacy-policy/ biedt 
alle informatie betreffende de manier waarop EF 
persoonlijke gegevens behandelt.

Artikel 21 Clausule met betrekking tot financiële 
tegemoetkomingen van de Staat
Indien de deelnemer in aanmerking komt voor een 
financiële tegemoetkoming van de Staat of een 
subsidie, is EF bereid om de deelnemer in 
voorkomend geval te helpen bij de aanvraagproce-
dure.

EF is daartoe echter niet verplicht en neemt bij een 
dergelijke individuele aanvraag geen enkele 
verantwoordelijkheid.
EF waarborgt in geen enkel opzicht dat een 
dergelijke aanvraag om financiële tegemoetkoming 
door de overheid zal worden ingewilligd.
Om deze redenen zijn EF en haar rechthebbenden 
niet aansprakelijk ingevolge klachten of vorderingen 
van gelijk welke aard, noch over de inhoud noch 
over de vorm, die worden ingesteld of zouden 
kunnen worden ingesteld in verband met de 
aanvraag van de deelnemer tot financiële 
tegemoetkoming.

Artikel 22 Specifieke regels voor bepaalde 
bestemmingen
Aanvullende informatie over de nationale of 
regionale regels zullen verstrekt worden aan 
studenten die willen studeren in Australië, 
Nieuw-Zeeland, Brits-Columbia (Canada) en 
Singapore. Deelnemers onder de 18 jaar die reizen 
naar Australië of Nieuw-Zeeland kunnen worden 
verplicht om de kosten voor een voogd te betalen.

Artikel 23 Specifieke wetten voor de deelnemers 
die reizen naar Australië, Nieuw-Zeeland en 
Singapore
In Australië worden, in overeenstemming met de 
“ESOS Act”, de reeds door de deelnemer betaalde 
bedragen in geval van faillissement van EF 
Internationale taalcampussen verzekerd krachtens 
het nationale TPS-regime. Meer informatie hierover 
kan worden gevonden op www.tps.gov.au. De 
deelnemer wordt eveneens beschermd door de 
Australische wetgeving inzake consumenten-
bescherming.
In Nieuw-Zeeland worden, op grond van artikel 253 
van de “Education Act”, de kosten van de deelnemer 
gedekt, indien de school de cursus stopt aan te 
bieden waarvoor de deelnemer geregistreerd is.

In Singapore zijn, krachtens de “EduTrust 
Certification”-wet, de kosten van de deelnemers 
verzekerd onder het “Fee Protection Scheme” (SPF) 
ondertekend door de school.

Artikel 24 Spelfouten en typefouten
EF behoudt zich het recht voor om typografische 
fouten te corrigeren en kan niet aansprakelijk 
worden gehouden ingeval van kennelijke 
onjuistheden.

BIJZONDERE VOORWAARDEN 
De volgende Bijzondere voorwaarden zijn van 
toepassing op het programma EF Taalcursussen in 
het buitenland.

Hoe inschrijven 
Door online in te schrijven via www.ef.com of door 
het invullen van het inschrijvingsformulier 
(achteraan de brochure) en deze volledig ingevuld 
en ondertekend op te sturen. Voor minderjarige 
studenten moet hieraan de ouderlijke toelating 
toegevoegd worden. 
Zodra EF het inschrijvingsformulier ontvangt, wordt 
een schriftelijke bevestiging verzonden, samen met
een betalingsverzoek van de niet terugbetaalbare
registratiepremie van 335 EUR (registratiekosten en 
voorschot) en optionele annuleringsverzekering van 
85 EUR. De aanvragen worden in volgorde van 
ontvangst behandeld en zijn geldig na ontvangst 
van de eerste betaling (en instemming van ouders/
voogd in geval van reservering voor minderjarige 
deelnemers). Gezien de populariteit van sommige 
programma’s, wordt aangeraden tijdig in te 
schrijven om zeker te zijn van de bestemming, 
cursus en accommodatie van keuze.

Leeftijd
De campussen van EF staan open voor studenten 
vanaf 16 jaar en voor volwassenen zonder 
leeftijdsgrens. Jongeren vanaf 13 jaar kunnen zich 
inschrijven voor het juniorenprogramma. Bepaalde 
uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor 
jongere studenten.

Inbegrepen in de prijs zijn:
> De taalcursus volgens de gekozen formule en duur 
> Verblijf in een tweepersoonskamer bij een 
gastverblijf of in bepaalde residenties
> Toegang tot WiFi op de EF-campus
> Online leermiddelen
> EF-taalniveautest bij aanvang van en doorheen de 
cursus
> EF-cursuscertificaat en EFSET-rapport van 
taalniveau
> Toegang tot EF Campus Connect vanaf 
inschrijving 
> Online pre en post Engelse taallessen tot 6 
maanden na afloop van de cursus (afhankelijk van 
type cursus en bestemming)

Het volledig detail van alles wat inbegrepen is in de 
prijs staat vermeld op de bestemmingspagina’s.
De accommodatie en het maaltijdenplan 
inbegrepen in de prijs variëren per bestemming. Het 
maaltijdenplan varieert ook per gekozen residentie. 
De bestemming, het maaltijdenplan en andere 
diensten inbegrepen in de prijs kunnen verschillend 
zijn voor het juniorenprogramma. 

Niet inbegrepen in de prijs zijn:
> Pedagogisch materiaal
> Registratiekosten
> Het transport van uw land van vertrek naar de 
school van EF
> De transfer heen-terug van de luchthaven of het 
station van aankomst naar de accommodatie 
> Transport naar en van de school en de 
accommodatie
> Toegang tot internet/WiFi in het gastverblijf of de 
residentie is niet gegarandeerd
> Maaltijden en snacks buiten het hierboven 
vermelde maaltijdenplan
> Inschrijvingskosten voor een officieel taalexamen 
zoals TOEFL, IBT, Cambridge English,  enz.
> Optionele activiteiten en excursies
> Annuleringsverzekering
> Annuleringsverzekering voor de vlucht
> Bank- en kredietkaartkosten

De prijzen vermeld in de brochure zijn geldig tot 
30/09/2020. EF behoudt zich het recht voor om 
haar tarieven te wijzigen overeenkomstig artikel 4 
van deze algemene voorwaarden in geval van 
wijzigingen in de wisselkoers, variaties in de 
vervoerskosten (met inbegrip van de 
brandstofkosten) en/of van wijziging in de voor 
bepaalde diensten verschuldigde heffingen en 
belastingen die zich voordoen na het drukken van 
de brochure.

Deze wijzigingen zullen ten laatste 21 dagen voor de 
voorziene vertrekdatum worden meegedeeld.
De deelnemers hebben het recht om hun deelname 
zonder kosten te annuleren binnen de 15 dagen na 
de mededeling van deze wijzigingen, indien de 
verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat. 
Indien de verhoging lager is dan 10% van de 
totaalprijs, zijn onderstaande annuleringsvoor-
waarden van toepassing.

Betalingsmodaliteiten
De reis kan tegelijkertijd met de geschreven 
bevestiging betaald worden ahv bankoverschrijving 
op rekeningnummer BE10 4279 1699 4204 , BIC: 
KREDBEBB, online per bankkaart of cash (binnen de 
marges opgelegd door de Belgische wetgever). EF 
aanvaardt de online betaling per bankkaart enkel 
voor de voorschotfacturen en de tussentijdse 
factuur.

Op het moment van inschrijving wordt gevraagd 
het volgende te betalen:
> de registratiekosten
> een voorschot op de cursusprijs
> de eventuele kost van de annuleringsverzekering
> de transportkosten, indien dit gereserveerd wordt 
door EF.

Vervolgens wordt een tussentijdse factuur verstuurd 
voor 15% van de verblijfskosten die ten laatste 30 
dagen na de inschrijving betaald moet worden. 
Indien de deelnemer zich minder dan 120 dagen 
vóór het vertrek inschrijft, dient de tussenfactuur 
ten laatste 15 dagen na de inschrijving betaald te 
worden. 
 De deelnemer ontvangt de definitieve factuur 80 
dagen vóór vertrek. Het saldo dient ten laatste 60 
dagen vóór vertrek betaald te worden, indien 
schriftelijke bevestiging van de reis ontvangen is. 
Indien de inschrijving minder dan 60 dagen vóór het 
vertrek plaats vindt, moet het totale bedrag bij 
ontvangst van de bevestiging in één keer 
overgeschreven worden. Inschrijvingen voor een 
cursus in de VS, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, 
China of Canada, zijn onderhevig aan een toeslag 
van €95 voor de spoedzending via koerier om een 
visum te verkrijgen.

Algemene voorwaarden
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In geval van laattijdige betaling van het geheel of 
een deel van de factuur, behoudt EF zich het recht 
voor om administratieve kosten aan te rekenen en 
het te betalen bedrag te verhogen met :
a) Een verhoging van de te betalen som van 15% 
zonder dat dit bedrag kleiner kan zijn dan €100.
b) Een conventionele rente van 12% op jaarbasis.
Dit geheel doet niet af aan het recht van EF om een 
schadeloosstelling te vragen voor de geleden 
schade.
Ingeval van niet-betaling binnen de voorziene 
termijn, behoudt EF zich het recht het programma 
te schrappen. De gevolgen hiervan zijn ten laste van 
de deelnemer.

Elke vorm van korting of promotie is gerelateerd aan 
de voorwaarden van de reservering en vervalt bij 
wijziging van lengte van verblijf of niet naleven van 
betalingstermijnen.  

Pedagogisch lesmateriaal en handboeken
Elke EF student dient zijn handboeken en 
lesmateriaal aan te kopen. Dit bedrag wordt mee 
opgenomen in de factuur voor de reis. 
De prijzen zijn de volgende: 
Engelstalige scholen: 
Verblijf van 1 tot 6 weken: €45 
Verblijf van 7 tot 12 weken: €85 
Verblijf van 13 tot 18 weken: €135 

Niet-Engelstalige scholen: 
Verblijf van 1 tot 9 weken: €75 
Verblijf van 10 tot 18 weken: €145 
Verblijf van 19 tot 27 weken: €195

Accommodatie
EF regelt de accommodatie (volgens de 
mogelijkheden in elke EF-talenschool). De kamer is 
gereserveerd vanaf de zondag voorafgaand aan de 
aanvang van de cursus tot de zaterdagvoormiddag 
volgend op de afloop van uw verblijf (tenzij anders 
meegedeeld); dit geldt niet voor campussen in 
Londen, waar de kamer gereserveerd wordt van 
zondag tot zondag en Dubai, waar de kamer 
gereserveerd wordt van vrijdag tot zaterdag. 
Deelnemers die zelf het vervoer naar de 
bestemming regelen dienen hiermee rekening te 
houden.

In het hoogseizoen is het mogelijk dat studenten in 
andere residenties ondergebracht worden dan deze 
vermeld op de pagina’s over de bestemmingen/ 
campussen.

De reisservice van EF
De verplaatsing is niet in de prijs van het 
programma begrepen. Bij inschrijving kan de klant 
de reisservice aanvragen. Indien deze formule 
aanduid wordt op het inschrijvingsformulier, 
organiseert EF de reis naar de opgegeven 
bestemming aan de beste prijs op dat ogenblik 
voorhanden. Aankomst- en vertrekdata moeten 
vermeld zijn. EF handelt als tussenpersoon tussen 
de luchtvaart- of treinmaatschappijen en kan in 
geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden 
voor een mogelijk verschil tussen de ticketprijs op 
het moment van het aanbod door EF en deze prijs 
op het moment van de schriftelijke bevestiging van 
het aanbod door de deelnemer. Veranderingen aan 
het ticket en bijkomende kosten worden nooit 
gedekt door EF en worden gefactureerd aan het 
tarief bepaald door de luchtvaartmaatschappij of de 
treinmaatschappij.

Vlucht geboekt door EF
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 of annulering van de 
vlucht. Elke eis of klacht jegens de vlucht dient dan 
ook rechtstreeks met de klantendenst van de 
luchtvaartmaatschappij besproken te worden. Elke 
kost aangerekend door de luchtvaartmaatschappij 
naar aanleiding van wijzigingen aangevraagd door 
de student zal ook doorgerekend worden aan de 
student. EF behoudt zich ook het recht om 
meerkosten die die luchtvaartmaatschappij zou 
aanreken en welke buiten de controle van EF vallen 
door te rekenen aan de klant. 

Vluchtpromotie
Voor intensieve cursussen of examenprogramma’s 
van 12 weken of langer biedt EF een vlucht aan tot 
een maximum van €600. De vluchtreservatie moet 
door EF uitgevoerd worden. De totaalkost van de 
vlucht zal aan de deelnemer in rekening gebracht 
worden ingeval van een annulering van het verblijf 
of wijziging van het type en/of de duur van het 
programma. Variaties in de brandstofprijzen en 
luchthaventaksen zijn niet inbegrepen in deze 
vluchtpromotie. Dit aanbod kan op elk moment 
stopgezet worden.

Stageprogramma of vrijwilligersprogramma
Het stageprogramma of vrijwilligersprogramma is 
op alle bestemmingen beschikbaar, met 
uitzondering van Shanghai. De kosten voor dit 
programma worden als supplement toegevoegd op 
de factuur. Zijn inbegrepen in de prijs: de 
voorbereiding op de stage en tot 100 uur onbetaald 
deeltijdswerk of vrijwilligerswerk. Het aanbod van 
stage- of vrijwilligersprogramma’s varieert in functie 
van de visumreglementering van het land van 
bestemming, en is dus niet gegarandeerd voor onze 
studenten. Neem contact op met ons voor meer 
informatie.

De EF-transfer op de luchthaven of in het station
Indien gewenst kan ophaling door een 
EF-medewerker bij aankomst op de luchthaven of in 
het station voorzien worden. Hiervoor dient enkel 
de transferdienst aangeduid te worden op het 
inschrijvingsformulier (de prijs staat vermeld op elke 
bestemmingspagina). Een EF-vertegenwoordiger 
wacht de deelnemer op bij aankomst en brengt hem 
tot aan de accommodatie. De prijs van deze dienst 
dekt zowel de administratiekosten als het transport. 
Eveneens kan een transfer voor de terugreis op de 
school gereserveerd worden door aanvraag bij 
inschrijving. De transfer wordt iedere zondag 
georganiseerd tussen 07.00u en 21.00u. Indien 
aankom buiten deze uren valt, kan het kantoor de 
tarieven voor een speciale transfer berekenen.

EF behoudt zich het recht de transferdienst te 
annuleren indien minder dan 3 studenten de 
onthaal- of transferdienst gereserveerd hebben naar 
dezelfde bestemming op hetzelfde moment. In 
voorkomend geval zal de deelnemer ten laatste 3 
dagen voor aanvang van de lessen ingelicht worden 
en zal EF alle reeds betaalde bedragen voor deze 
dienst terugbetalen.

Feestdagen en afwezigheid van de lessen
Er is geen les op lokale feestdagen. Deze lessen 
worden naderhand niet ingehaald. Indien de student 
te laat komt voor een les of afwezig is wegens een 
aan hem toe te rekenen omstandigheid, is er geen 
terugbetaling mogelijk. De perioden van 
afwezigheid kunnen niet gecompenseerd worden. 
EF kan echter wel een gedeeltelijke terugbetaling 
overwegen ingeval van afwezigheid, mits er 
duidelijk bewijs is van verzachtende 
omstandigheden.

Keuzevakken (SPINs)
Het aanbod van keuzevakken is afhankelijk van de 
EF-school en kan gewijzigd worden naargelang de 
beschikbaarheid en het aantal deelnemers.

One-to-one sessies online
Voor deze optie dient een toeslag betaald te 
worden. Deze optie moet in combinatie met een EF 
algemene of intensieve cursus gereserveerd 
worden. Deze optie omvat 6 privélessen van elk 40 
minuten die online gegeven worden door een 
leerkracht. Deze  lessen kunnen tijdens of na het 
verblijf gevolgd worden en zijn 24/7 beschikbaar.

Duur van de lessen en cursusniveaus
De minimumduur van een les is 40 minuten. De 
lessen vinden plaats tussen 8.00u en 20.00u. De 
studenten hebben in elke EF-school les volgens een 
lessenrooster ingedeeld in blokken, waarbij ze 
afwisselend ‘s morgens en ‘s namiddags les hebben. 
In bepaalde campussen kunnen lessen tijdens het 
weekend vallen. Voor de Engelstalige scholen 
ontvangt de deelnemer enkele weken vóór zijn 
vertrek toegangscodes om de EF-plaatsingstest 
online af te leggen welke vervolgens naar de school 
vezonden wordt. Deze laat toe het individueel 
taalniveau te bepalen en klassen volgens dit niveau 
in te richten. Elke EF-school bidet de 6 
verschillende niveaus aan volgens het Europees 
Referentiekader voor Talenkennis. Indien een school 
een groep van 5 of minder studenten heeft voor de 
algemene cursus, behoudt EF zich het recht voor 
om  personen van verschillende niveau's te 
groeperen in eenzelfde klas.

EF Campus Connect en online lessen
Alle EF-studenten krijgen toegang tot EF Campus 
Connect. Eens het account aangemaakt wordt, kan 
de student op zijn pagina foto’s uploaden, video’s, 
links en uitnodigingen voor activiteiten delen met 
andere studenten, alsook berichten sturen en de 
pagina’s van vrienden becommentariëren. Alle 
correspondentie en media op EF Campus Connect 
worden als persoonlijk aanzien. EF kan hiervoor niet 
verantwoordelijk gesteld worden. Minderjarige 
studenten hebben de toestemming van hun ouders 
of wettelijke voogd nodig om gebruik te maken van 
EF Campus Connect.
Studenten ingeschreven voor een Engelstalig 
programma hebben toegang tot online lesmateriaal 
vanaf de inschrijving tot 3 maanden na het einde 
van de cursus voor algemene en tot 6 maanden na 
het einde van de cursus voor intensieve 
programma’s. Studenten ingeschreven voor 
niet-Engelstalige programma’s hebben enkel 
toegang tot online lesmateriaal tijdens hun 
programma. Op de EF-campus in Dubai, Lissabon, 
Moskou, Tokio, Shanghai en Seoul worden online 
lessen vervangen door gedoceerde lessen. 

Activity credits
Resterende activity credits kunnen tot 12 maanden 
na afloop van de cursus worden overgezet naar een 
andere cursus of worden terugbetaald tot 3 
maanden na afloop van de cursus op voorwaarde 
dat de restwaarde minimaal €15 bedraagt.

Visum en paspoort
Afhankelijk van de duur van het verblijf is een 
studentenvisum verplicht voor Belgische 
onderdanen voor een verblijf in de VS, Canada, 
Japan, China, Costa Rica, Singapore, 
Nieuw-Zeeland en Australië. EF bezorgt u alle 
nodige documenten om dit studentenvisum aan te 
vragen. De weigering van het betrokken land om 
een paspoort of een visum te verlenen is niet 
tegenstelbaar aan EF. De deelnemers moeten 
ervoor zorgen dat zij over een geldig paspoort en 
visum beschikken op het ogenblik van de reis.

Reis- en bijstandsverzekering
Voor alle studenten is een reisverzekering verplicht. 
EF heeft een op maat gemaakt reisverzekerings-
groepsbeleid opgesteld bij de verzekering-
smaatschappij Erika Insurance Ltd., waarvan EF 
Education First Ltd. en EF International Language 
Schools Ltd. de verzekeringnemers zijn. 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 
kosten 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 EF-verzekeringsbewijs-document 
ondertekenen.
Voor elke inschrijving voor Australië, vereist de 
Australische overheid van de studenten dat ze een 
basis ziekteverzekering onderschrijven bij een 
Australische onderneming. EF kan de studenten een 
betalende inschrijving bij de privéverzekering BUPA 
voorstellen.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
EF biedt een annuleringsverzekering aan voor een 
bedrag van €85. Deze premie moet samen met het 
voorschot en uiterlijk 15 dagen na de inschrijving 
betaald worden. De premie is niet terugbetaalbaar. 
De verzekering dekt iedere annulering vóór het 
vertrek ten gevolge van een ernstige ziekte, een 
ernstig ongeval van de deelnemer of zijn 
rechtstreekse familie*, of herexamens. EF zal alle 
reeds betaalde bedragen terugbetalen met 
uitzondering van de premie en de registratiekosten, 
mits verzending per aangetekend schrijven van een 
medisch attest of attest van de school binnen 2 
dagen na kennisgeving. De verzekering dekt enkel 
de cursusprijs en niet de transportkosten.
*Ouders, broers en zussen.

Annulering en terugbetaling
Onverminderd de bovenstaande sectie 
“annuleringsverzekering”, is het huidig artikel van 
toepassing in geval van een annulering van het 
contract van uwentwege om een reden die aan u te 
wijten is. Onder “annulering wegens een aan u toe 
te wijten reden” wordt begrepen: elke annulering 
door u uitgevoerd anders dan in toepassing van 
artikel 3 §3, artikel 4 §2, artikel 8 of artikel 9 §1 b) 
van de algemene voorwaarden. Elke annulering 
dient steeds per aangetekend schrijven aan het 
EF-kantoor te Antwerpen gemeld te worden. De 
poststempel geldt als annuleringsdatum. Een 
annulering per telefoon is niet geldig. De 
registratiekosten en de verzekeringspremies 
worden nooit terugbetaald in geval van annulering 
of onderbreking en worden toegevoegd aan de 
andere annuleringskosten die hieronder vermeld 
worden. De cursusprijs, zoals vermeld op elke 
bestemmingspagina, bestaat uit twee onderdelen: 
het cursusgeld (40%) en het dienstengeld (60%), 
dat de accommodatie- en organisatiekosten alsook 
de onthaal- en transferdienst bij aankomst bevat.
Voor de programma’s die niet in de VS plaatsvinden:
> Ingeval van een annulering 60 dagen of langer 
vóór het vertrek: EF betaalt de cursusprijs terug, 
met uitzondering van het voorschot, de 
registratiekosten, de annuleringsverzekering en de 
transportkosten indien het transport door EF werd 
gereserveerd (tot een maximum van €500).

> Ingeval van een annulering van 16 tot 59 dagen 
vóór het vertrek, behoudt EF zich het recht voor om 
40% van het dienstengeld in te houden met een 
maximum van €2500.
> Ingeval van een annulering vanaf 15 dagen minder 
vóór het vertrek, behoudt EF zich het recht voor om 
50% van het cursusgeld en 40% van het 
dienstengeld (met maximum van €2500) in te 
houden.
Voor de programma’s die in de VS plaatsvinden:
> Ingeval van een annulering 60 dagen of langer 
vóór het vertrek: EF betaalt het dienstengeld terug, 
met uitzondering van het voorschot, de 
registratiekosten, de annuleringsverzekering en de 
transportkosten indien het transport door EF werd 
gereserveerd (tot een maximum van €500).
> Ingeval van een annulering minder dan 60 dagen 
vóór het vertrek: EF behoudt zich aanvullend het 
recht voor om €500 verblijfskosten in te houden.

Indien de deelnemer de VS betreedt op basis van 
een studentenvisum verkregen middels het 
document I-20 uitgevaardigd door EF, en hij het 
programma onderbreekt vóór de startdatum of 
zonder ooit lessen te hebben gevolgd, behoudt EF:
> voor een programma van minder dan 12 weken: 
het cursusgeld voor de eerste 4 weken van de 
cursus, €500 ter compensatie van de reeds 
gemaakte accommodatiekosten en maximaal €500 
niet-terugbetaalbare kosten (waaronder de 
registratiekosten en de annuleringsverzekering).
> voor een cursus van 12 weken of langer: het 
cursusgeld voor de eerste 6 weken van de cursus, 
€500 ter compensatie van de reeds gemaakte 
accommodatiekosten en maximaal €500 
niet-terugbetaalbare kosten (waaronder de 
registratiekosten en de annuleringsverzekering).

Onderbreking
Elke aanvraag tot onderbreking van het programma 
moet schriftelijk aan EF worden bekendgemaakt. 
Indien de deelnemer de cursus wil onderbreken na 
aankomst ter plaatse, dient hij schooldirecteur 
hiervan op de hoogte te brengen en het formulier 
voor aanvraag van programmawijziging in de school 
te ondertekenen. Dit document dient als bewijs van 
onderbreking en dient bijgehouden te worden 
totdat de terugbetaling uitgevoerd is. De 
terugbetaling kan enkel uitgevoerd worden door het 
EF-kantoor waar het dienstengeld betaald werd; 
deze wordt uitgevoerd binnen de 45 dagen na 
ontvangst van de schriftelijke kennisgeving. 
Studenten die meer dan 30 opeenvolgende dagen 
afwezigheid in lessen vertonen, worden 
automatisch geschorst. 
Voor de programma’s die niet in de VS plaatsvinden: 
Ingeval de student zijn programma onderbreekt na 
aankomst ter plaatse zal EF alle kosten voor de 4 
weken die volgen na de onderbreking van het 
programma alsook de niet-terugbetaalbare kosten 
aanrekenen. Voor de resterende weken zal EF het 
geheel van de cursus terugbetalen. EF is niet 
verplicht de deelnemers te vergoeden die worden 
teruggestuurd ten gevolge van een schending van 
de tuchtrechtelijke bepalingen, schending van 
aanwezigheidsregels of inlating met illegale 
activiteiten.
Voor de programma’s die in de VS plaatsvinden: 
Voor studenten die ergens gedurende de eerste vier 
weken onderbreken zal EF de volledige cursusprijs 
aanrekenen. Aanvullend zal EF tot €500 (€250 in 
California) niet- terugbetaalbare kosten (waaronder 
registratiekosten, annuleringsverzekering, 
verzend- en administratieve kosten voor de 
huisvesting) aanrekenen. Reizen korter dan 4 weken 
worden bij onderbreking niet terugbetaald.

Indien de deelnemer zijn verblijf onderbreekt na de 
eerste 4 weken maar vóór of tijdens de helft van het 
programma (d.i. voor Californië: 60% van het 
programma; voor andere staten: 50% van het 
programma), zal EF de cursusprijs pro rata 
aanrekenen in functie van de duur van het verblijf.  
Daarenboven zal EF een maximum van €500 
niet-terugbetaalbare kosten (waaronder 
registratiekosten, annuleringsverzekering, 
verzend- en administratieve kosten voor de 
huisvesting) eveneens aanrekenen.
Indien de deelnemer zijn verblijf onderbreekt na de 
helft van het programma (d.i. voor Californië: 60% 
van het programma; voor andere staten: 50% van 
het programma), rekent EF het totaal van de 
verschuldigde kosten aan.
Voor Californië geldt dat studenten die in de eerste 
week onderbreken het lesgeld volledig terugbetaald 
krijgen. Alle terugbetaling voor cursussen in de VS 
dienen te geschieden binnen 45 dagen na de laatste 
dag van deelname. 

De pro rata terugbetaling zal op een dagelijkse basis 
berekend worden. Elke begonnen week zal als een 
volledige week beschouwd worden.

Alle bijkomende kosten, zoals boeken, apparatuur, 
uitrusting, laboratoriumkosten, verhuur- en alle 
soortgelijke kosten die niet zijn begrepen in het 
cursusgeld, dienen duidelijk vermeld te zijn op de 
inschrijvingsdocumenten. Deze kosten zijn niet 
begrepen in de berekening van de terugbetaling, 
maar zijn beperkt tot het materiaal dat werd 
verdeeld en toerekenbaar is aan het deel van het 
programma waarvoor de student is ingeschreven.

De deelnemers zijn gebonden door de voorwaarden 
van de overeenkomst voor de studentenhuisvesting.

Wijzigingen van een verblijf
Voor elke wijziging doorgevoerd wegens een aan de 
klant toe te wijten reden en nadat de inschrijving 
werd bevestigd, kan EF wijzigingskosten ten belope 
van €115 aanrekenen voor wijzigingen met 
betrekking tot de data, de bestemming of het 
transportmiddel en €50 per week voor een 
vermindering van de duur. Studenten die wijzigen 
naar bijvoorbeeld goedkopere programma’s of 
bestemmingen zullen geen terugbetaling ontvangen 
voor een mogelijk prijsverschil. Gedurende het 
verblijf heeft de klant wel de mogelijkheid om ter 
plaatse de cursus te verlengen.

EF-leergarantie
De EF Leergarantie is enkel geldig voor de 
EF-taalcursussen in het buitenland. Studenten die 
hun verblijf verlengen op basis van deze garantie 
zijn zelf verantwoordelijk voor de kosten die niet 
onder de EF-leergarantie vallen, zoals de 
accommodatie, de maaltijden, de reis, het visum, 
etc. Om van deze garantie te kunnen genieten dient 
vóór het vertrek, een contract ondertekend 
verstuurd te worden naar het EF-kantoor te 
Antwerpen waarin de deelnemer zich er toe 
verbindt de voorwaarden van de EF-leergarantie na 
te leven.
Als de visareglementering niet toelaat het verblijf te 
verlengen, kan de student thuis gratis online verder 
studeren met begeleide lessen op Englislive.ef.com. 
Ten gevolge van lokale regelgeving onafhankelijk 
van EF, is de EF-leergarantie niet van toepassing in 
Italië, Japan en China. De kwaliteit van de 
cursussen op deze bestemmingen is wel dezelfde 
als deze op andere bestemmingen.

Begeleide groepsreis
Groepsboekingen en hieraan verbonden vluchten 
zijn onderworpen aan de schema’s van de trein- en 
luchtvaartmaatschappijen. Een afwijking van 
ongeveer 48 uur van de vertrekdata gepubliceerd in 

onze brochure is mogelijk. EF is niet 
verantwoordelijk voor mogelijke wijzigingen in 
vlucht- of treinschema’s van luchtvaart- of 
treinmaatschappijen.

In geen enkel geval geldt de bevestiging van 
inschrijving voor een reis als bevestiging dat er 
plaats werd gevonden voor dergelijke reis. Indien de 
reis niet kan plaatsvinden door een te laag aantal 
deelnemers (minimaal 15 deelnemers), zal EF 
deelnemers hiervan ten laatste 20 dagen vóór de 
datum van vertrek per post of e-mail op de hoogte 
brengen. EF stelt dan een alternatief aanbod voor 
vanuit het gamma van van zijn programma’s.

Indien de klant dit aanbod niet aanvaardt, worden 
alle reeds betaalde bedragen terugbetaald.

Aanwezigheid en gedrag
Indien de deelnemer laat aankomt op de lessen of 
gedeeltelijk of volledig afwezig is wegens een aan 
hem toe te rekenen omstandigheid, zal geen enkele 
terugbetaling worden toegekend. Een laattijdige 
aankomst of gedeeltelijke afwezigheid worden als 
een  volledige  afwezigheid  beschouwd. Periodes 
van afwezigheid geven geen recht op verlengingen 
van het verblijf. Een student moet voor minstens 
80% van de lessen aanwezig zijn (100% voor het 
juniorenprogramma). Indien de deelnemer deze 
verplichting niet nakomt, zal EF geen certificaat of 
diploma aan de deelnemer verstrekken. Indien de 
deelnemer de gedragsregels niet volgt en/of zich 
niet gedraagt als een ‘goede huisvader’ tegenover 
EF-medewerkers, het gastgezin of de 
medestudenten, of als hij zich inlaat met illegale 
activiteiten, kan hij van het programma verwijderd 
worden. In dit geval ontvangt de deelnemer geen 
enkele terugbetaling.

Foto- , film- en geluidsmateriaal
De student en of ouder/voogd aanvaardt dat EF ter 
promotie van zijn producten vrij gebruik kan maken 
van foto’s film en geluidsmateriaal die: 
- gemaakt werden tijdens de cursus 
- de student gemaakt heeft als deel van de cursus 
en geupload op de EF website of app 
- de student plaatst op sociale media zoals 
instagram en twitter onder de hashtag #EFmoment, 
#EF4ever of eender welke hashtag ter promotie van 
EF. 
 
Bijkomende informatie
Voor alle andere modaliteiten met betrekking tot de 
reis die niet uitdrukkelijk bedongen zijn in deze 
bijzondere voorwaarden, verwijst EF uitdrukkelijk 
naar haar brochure en alle andere toepasselijke 
documenten ontvangen door de deelnemer.

De studenten ontvangen specifieke informatie met 
betrekking tot hun inschrijving en hun 
studentenstatuut voor bepaalde bestemmingen. 
Voor de studenten die in Australië wensen te 
studeren, dient iedere persoon die hen vergezelt de 
volledige cursuskosten   te betalen indien deze zich 
wenst in te schrijven in een regeringsschool of in 
een andere school. Indien de Wereldgezondheid-
sorganisatie (WHO) of de Federale Overheidsdienst 
voor Volksgezondheid een negatief reisadvies of 
reisverbod uitvaardigt voor een bepaalde 
bestemming, heeft de student het recht zijn reis uit 
te stellen of zijn bestemming te wijzigen binnen een 
termijn van 365 dagen. Indien de student zijn 
inschrijving wenst te annuleren, zijn de 
bovenvermelde annuleringsvoorwaarden van 
toepassing.
Inschrijving voor de programma’s van EF Education 
NV: Stuur ons bijgevoegd inschrijvingsformulier 
terug en we sturen u een compleet pakket met 
informatie over het gekozen programma. Dit pakket 
bevat de betalingsvoorwaarden van het programma 
alsook de algemene en bijzondere voorwaarden.

Verantwoordelijke uitgever:
Bert Vanhalewyck
EF Education NV Louizalaan 283
B-1050 Brussel

EF Education NV Oudaan 16
B-2000 Antwerpen

Tel: 03/202.30.70 Fax: 03/202.30.71
Lic. Cat. 1861
B.T.W. BE 416.896.892; H.R. Brus. 401   606

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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www.ef.com/campuses

Gelieve dit formulier in drukletters in te vullen en per e-mail, fax of post toe te sturen 
naar EF. Je kan dit inschrijvingsformulier ook overhandigen aan een EF-medewerker.

Cursusinformatie
Startdatum cursus (dd/mm/jj).................................................................................................  
Aantal weken .............................................................................................................................
Persoonlijke gegevens

 Man    Vrouw
Voornaam ...................................................................................................................................
Familienaam ...............................................................................................................................
Adres ...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Land .............................................................................................................................................
Telefoon ......................................................................................................................................
GSM ............................................................................................................................................
Telefoon voor noodgevallen ....................................................................................................  
E-mailadres (vereist) .................................................................................................................
E-mailadres voor de factuur ....................................................................................................
Geboortedatum (dd/mm/jj).....................................................................................................
Geboorteland .............................................................................................................................
Nationaliteit ................................................................................................................................
Beroep .........................................................................................................................................
Naam van je school of werkgever ...........................................................................................
Naam van je taalleerkracht ......................................................................................................
Rook je? ................................................................................................................  Ja    Nee
Heb je medische problemen of allergieën? ....................................................  Ja    Nee 
Zo ja, specificeer aub: ..............................................................................................................
......................................................................................................................................................
Hoe heb je over EF gehoord? ..................................................................................................
Hoe lang heb je de taal al gestudeerd (aantal jaar)? ............................................................
Reisservice en extra diensten
Wens je een EF-annuleringsverzekering? .....................................................................  Ja
Indien je al in bezit bent van een annuleringsverzekering, gelieve een bewijs op te 
sturen in het Engels.
Wens je dat EF transport voor je regelt?  ......................................................................  Ja
Trein of vlucht, te bevestigen door de deelnemer. De bevestiging is pas finaal na 
ontvangst van de betaling.
Wens je een EF-transfer naar je verblijf?            Heenreis      Heen- en terugreis

Reis- en bijstandsverzekering
Elke EF-student is verplicht om verzekerd te zijn en daarom wordt de Erika-verzeke-
ring standaard toegevoegd aan je factuur. Indien je ons een Engelstalig bewijs van je 
eigen verzekering stuurt, wordt de Erika-verzekering van je factuur gehaald.

School en cursustype

N
ew

 Y
or

k 
Bo

st
on

M
ia

m
i B

ea
ch

Sa
n 

D
ie

go
Sa

nt
a 

Ba
rb

ar
a

Lo
s 

A
ng

el
es

Sa
n 

Fr
an

ci
sc

o
C

hi
ca

go
Se

at
tle

H
on

ol
ul

u
Va

nc
ou

ve
r

Va
nc

ou
ve

r I
sl

an
d

To
ro

nt
o

Pl
ay

a 
Ta

m
ar

in
do

Lo
nd

en
O

xf
or

d
C

am
br

id
ge

C
am

br
id

ge
 C

la
re

 C
ol

le
ge

Ea
st

bo
ur

ne
Br

ig
ht

on
Br

is
to

l
Bo

ur
ne

m
ou

th
M

an
ch

es
te

r
D

ub
lin

Pa
rij

s
N

ic
e

Be
rli

jn
M

ün
ch

en
Ba

rc
el

on
a

M
ad

rid
M

ál
ag

a
Ro

m
e

Li
ss

ab
on

M
os

ko
u

St
. J

ul
ia

n'
s

K
aa

ps
ta

d
A

uc
kl

an
d

Sy
dn

ey
Pe

rt
h

Br
is

ba
ne

Si
ng

ap
or

e
D

ub
ai

Sh
an

gh
ai

Se
ou

l
To

ki
o

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-programma
EF Carrière Plus
EF Kampen & EF Studio's
EF Executive

Duid je keuze aan door het 
vakje in te kleuren  

Accommodatie

EF-Gastverblijf: eenpersoonskamer
EF-Gastverblijf: tweepersoonskamer
EF-Campus: eenpersoonskamer
EF-Campus: meerpersoonskamer
EF-Residentie: eenpersoonskamer
EF-Residentie: meerpersoonskamer
EF-Appartement 
EF-Hotel 

Je handtekening

Persoonlijke gegevens
Door ondertekening van dit inschrijvingsformulier bevestig ik de informatie hebben 
gelezen en begrepen die is uiteengezet in het EF-privacybeleid beschikbaar op 
https://www.ef.be/nl/legal/privacy-policy/ over de verwerking van EF van mijn 
persoonlijke gegevens en ik stem in met het gebruik van EF van mijn persoonlijke 
gegevens voor directe marketing doeleinden.

Algemene voorwaarden en medische noodgevallen
Ondergetekende geeft EF toestemming om de nodige medische hulp te laten 
verlenen in geval van nood en verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord 
te gaan met de Algemene voorwaarden op pagina 89 – 90 van deze brochure. 
(Indien ik jonger ben dan 18, geldt de onderstaande handtekening van een ouder/
voogd ook als toestemming voor de student om deel te nemen aan alle EF-program-
ma’s, inclusief activiteiten aangeboden door de lokale EF-school.)
Handtekening deelnemer .........................................................................................................  
Datum ..........................................................................................................................................  
Naam ouder of voogd ...............................................................................................................  
Handtekening ouder of voogd ................................................................................................  
Datum ..........................................................................................................................................  
(voor deelnemers jonger dan 18 jaar)

Stuur het ingevulde formulier op naar talenscholen.be@ef.com of jouw 
contactpersoon, samen met een voorschot van €335 + de prijs van de verzekering 
op rekening van EF Education First. Vermeld hierbij duidelijk de naam en voornaam 
van de student die zal reizen. 
Rekeningnummer - IBAN: BE10427916994204 - BIC: KREDBEBB

Stuur dit formulier op naar: 
EF Education First  
Internationale Talenscholen 
Oudaan 16 
2000 Antwerpen 
België
Tel: 03/202.30.70 - Fax: 03/202.30.71
E-mail: talenscholen.be@ef.com of het e-mailadres van je studieadviseur

Ken je iemand die ook interesse heeft om een taalcursus in het buitenland te volgen?

Voornaam ......................................................... Familienaam ..................................................
Adres ...........................................................................................................................................
E-mail ................................................................ GSM ...............................................................

Inschrijvingsformulier


