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ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

Uitgangspunten CGO-Hbo 
CGO heeft geen winstoogmerk. De 
cursusgelden zijn zodanig vastgesteld dat 
zij dekkend zijn voor de te volgen 
opleiding. Dit geldt ook voor de 
annuleringsregels. 
 
Het opleidingsaanbod 
Het opleidingsaanbod vermeld op 
duidelijke wijze: 

• Wanneer de opleiding start; 

• De totaalprijs; 

• Het lesprogramma/-rooster; 

• De opleidingen worden alleen 
daadwerkelijk gegeven wanneer er 
voldoende inschrijvingen zijn 
ontvangen. 

 
Totstandkoming studieovereenkomst 

• Door in te schrijven via de website; 

• Bij aanmelding geeft u akkoord aan de 
totstandkoming van de 
overeenkomst/het studiecontract; 

• De student gaat tevens akkoord met 
de studieduur, het studiegeld, de 
voorwaarden uit de studiegids, de 
privacy verklaring en deze algemene 
voorwaarden door middel van het 
aanvinken van deze opties op de 
website onder het menu ‘inschrijven’; 

• De student voldoet aan de  
toelatingseisen (alleen bij PW). 

• Student heeft na aanmelding nog 14 
dagen bedenktijd. Daarna is de 
overeenkomst bindend. 

 
Betalingsvoorwaarden 

• Het collegegeld staat aangegeven op 
de webpagina van betreffende te 
volgen opleiding/dan wel de 
studiegids; 

 
 
 

• Het collegegeld is inclusief BTW. 
Een wettelijk erkende opleiding is 
vrijgesteld van BTW afdracht. 
 
Betalingstermijn 

• Student heeft na ontvangst van de 
factuur 3 weken de tijd om aan 
zijn/haar betalingsverplichtingen te 
voldoen. 

• Bij het niet tijdig nakomen van de 
verplichtingen wordt student door het 
Kerkelijk bureau max. twee keer 
aangemaand om de factuur te betalen. 

• Bij het herhaaldelijk niet nakomen van 
de betaalplicht worden er geen cijfers 
meer ingevoerd. 

• Bij het voortdurend in gebreke blijven 
wordt de student uitgeschreven en 
wordt de vordering aan het Kerkelijk 
bureau/externe partij overgegeven per 
1 december van het betreffende jaar.  

 
Restitutie bij annulering 
Basis Hbo Theologie (BHT): 
Het studiegeld bedraagt € 825 euro per te 
volgen collegejaar.  

• Wanneer u annuleert vóór 1 november 
van het betreffende studiejaar wordt 
¾ van het collegegeld gerestitueerd; 

• Wanneer u de studie afzegt tussen 1 
november en 31 december, dan 
ontvangt u ½ retour. 

• Wanneer u annuleert tussen 1 januari 
en 1 maart ontvangt u ¼ van het 
collegegeld retour; 

• Wanneer u annuleert na 1 maart 
ontvangt u geen restitutie meer.  
 

Pastoraal Werk (PW): 
Het studiegeld bedraagt € 1.100 euro per 
te volgen collegejaar.  
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• Wanneer u annuleert vóór 1 november 
van het betreffende studiejaar wordt 
¾ van het collegegeld gerestitueerd; 

• Wanneer u de studie afzegt tussen 1 
november en 31 december ontvangt u 
½ retour. 

• Wanneer u annuleert tussen 1 januari 
en 1 maart ontvangt u ¼ van het 
collegegeld retour; 

• Wanneer u annuleert na 1 maart 
ontvangt u geen restitutie meer. 

 
Studenten Evangelisatie (HHK): 
Het studiegeld bedraagt € 425 euro per te 
volgen collegejaar.  

• Wanneer u annuleert vóór 1 november 
van het betreffende studiejaar wordt 
¾ van het collegegeld gerestitueerd; 

• Wanneer u de studie afzegt tussen 1 
november en 31 december, dan 
ontvangt u ½ retour. 

• Wanneer u annuleert tussen 1 januari 
en 1 maart ontvangt u ¼ van het 
collegegeld retour; 

• Wanneer u annuleert na 1 maart 
ontvangt u geen restitutie meer. 

 
Studenten Godsdienstleraar (GL): 
Studenten GL studeren onder 
verantwoordelijkheid van Driestar 
Educatief en zijn derhalve geen 
collegegeld verschuldigd aan CGO Hbo.  
 
Losse modules Pastoraat (LMP) 
Studenten voor losse modules Pastoraat 
schrijven in voor een korte PW-module 
van slechts 3 tot 4 avonden. Wanneer u 
annuleert na aanmelding, maar voor de 
start van de module wordt ¾ 
gerestitueerd. Annuleert u tussentijds, dan 
worden de gevolgde colleges naar rato in 
rekening gebracht.  
 

 
 
Post-Hbo Grieks en Hebreeuws 
Het studiegeld bedraagt € 286 per jaar 
voor de cursussen Grieks en Hebreeuws. 
Voor de leesgroepen geldt een tarief van: 
Grieks: € 110/jaar 
Hebreeuws € 88/jaar 
Restitutie geschiedt op basis van: 

• Bij afmelding voor 1 januari: u ontvangt 
50% retour; 

• Bij afmelding na 1 januari: geen 
restitutie meer. 

 
Mail uw afmelding in alle gevallen: 
In alle gevallen dient u uw afmelding 
schriftelijk te melden bij het secretariaat 
via het uitschrijvingsformulier zoals op de 
website te downloaden is onder het menu 
‘studieverloop’. Mail dit ingevulde 
formulier naar secretariaathbo@cgo.nu.  
 
CGO Hbo neemt alleen schriftelijk 
ingediende formulieren in ontvangst (dus 
niet telefonisch of door alleen het 
versturen van een mail)! 
U ontvangt een bevestiging van uw 
afmelding. Wanneer u recht heeft op 
teruggave van het lesgeld, ontvangt u 
achteraf een creditfactuur voor het te 
retourneren bedrag.  
 
Copyright 
Door CGO ter beschikking gestelde eigen 
literatuur, readers en andere documenten 
mogen door iedereen gebruikt worden. 
Literatuur, ontwikkeld door en bij externe 
partijen aangeschaft, vallen onder het 
auteurs- en eigendomsrecht van de 
betreffende partij (b.v. uitgeverij Den 
Hertog). Niets daarvan mag zonder 
toestemming van de uitgever worden 
gekopieerd of verhandeld. 
 
Woerden, juni 2022 
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