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Onderwijskosten 

De onderwijskosten zijn als volgt vastgesteld: 

 

 Onderwijs Arrangement Boeken Inschrijfgeld 

Fulltime vormingsjaar € 4.800 € 1.800 € 250 € 35 

Masterjaar € 2.750 € 1.000 € 100 € 35 

Parttime onderwijs per jaar € 300  € 60 € 5 

Parttime onderwijs per module1 € 90  € 15 € 5 

Jeugdwerkersopleiding € 400  € 100 € 10 

Kinderwerkopleiding € 200  € 50 € 5 

Cursussen2 € 160  € 15 € 5 

 

Stichting Royal Mission Productions is middels een audit geregistreerd bij het Centraal 

Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en daarom zijn de onderwijskosten vrijgesteld 

van BTW.  De arrangementskosten (accommodatie, voeding en aanpalende 

onkosten) en de boeken/lesmateriaal zijn inclusief 6% BTW.  

 

De inschrijfgelden worden bij inschrijving in rekening gebracht. 

Betalen 

De betalingen worden via een machtiging door Royal Mission Productions geïncasseerd. De 

deelnemers kunnen daarvoor een machtigingsformulier invullen en ondertekenen. Zie het 

formulier in dit document. 

 

De reden dat we met machtigingen werken, is omdat we op deze wijze een goed beeld 

hebben van de deelnemers die betaald hebben. Tevens kunnen we de inkomsten plannen, 

hetgeen erg belangrijk is voor de stichting. Wanneer een deelnemer niet via een machtiging 

wil betalen, kan op basis van facturatie worden betaald. De betaaltermijn is dan 21 dagen. 

Termijnen 

Het is mogelijk om de onderwijskosten in termijnen te betalen. De reden dat we dit 

aanbieden, is omdat we begrijpen dat niet iedereen over hetzelfde inkomensniveau 

beschikt. We hebben de volgende termijnen vastgesteld: 

 

FULLTIME 

VORMINGSJAAR 
1 termijn 1 sept. 

       €   6.850  

    

      5 termijnen 1 sept. 1 nov. 1 jan. 1 mrt. 1 mei. 

   €   2.000   €   1.700   €   1.300   €   1.000   €       850  
 

 

 

MASTERJAAR 1 termijn 1 sept. 

       €   3.850  

    

      5 termijnen 1 sept. 1 nov. 1 jan. 1 mrt. 1 mei. 

   €       1.155   €       965   €       770   €       580   €       380  
 

                                                           
1
 Boeken en lesmateriaal worden per module apart berekend. Getoonde kosten zijn uitgangspunt. 

2
 Onderwijskosten voor Cursussen worden per keer opnieuw berekend afhankelijk van het aantal 

cursusavonden, aantal deelnemers , onderwerp en docent. De getoonde kosten zijn een uitgangspunt. 
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De termijnen zijn zo opgebouwd dat ze starten met hogere bedragen en vervolgens 

afbouwen. De reden dat we dit doen, is omdat we merken dat het voor deelnemers 

gedurende het jaar steeds lastiger wordt om sponsors te vinden en/of zelf het geld bij elkaar 

te krijgen. Dat kan dan tot vervelende situaties leiden waarbij de deelnemer of de stichting in 

het nauw komt. We hopen dat op deze manier te vermijden. Tevens willen we op deze 

manier voorkomen om opslagpercentages voor termijnbetalingen te vragen.  

 

PARTTIME ONDERWIJS  1 termijn 1 sept. 

    €       360  

 

   2 termijnen 1 sept. 1 jan. 

   €       180   €       180  
 

 

Als een deelnemer ervoor kiest om een aparte module te volgen van het parttime onderwijs, 

dan kan er niet in termijnen worden betaald. 

 

JEUGDWERKERSOPLEIDING 1 termijn 1 sept. 

       €   500  

    

      5 termijnen 1 sept. 1 jan. 

   €       250   €       250  
 

 

KINDERWERKOPLEIDING EN CURSUSSEN 

Deze onderwijsvarianten kunnen niet in termijnen worden betaald. 

Tussentijdse beëindiging 

Indien een deelnemer zich heeft aangemeld en vóór de aanvang van een onderwijsvariant 

besluit om toch niet deel te nemen, wordt een bedrag in rekening gebracht dat in relatie 

staat tot de kosten van de onderwijsvariant en gemaakte onkosten.  Als een deelnemer 

besluit te stoppen na aanvang van een onderwijsvariant, wordt doorgaans 50% in rekening 

gebracht. Wanneer een deelnemer na 10 december (wanneer van toepassing) tussentijds 

een onderwijsvariant beëindigt, dan vindt er geen restitutie plaats en wordt het hele bedrag 

in rekening gebracht. 

Kosten bij tussentijdse beëindiging voor aanvang na aanvang na 10 dec. 

Fulltime vormingsjaar € 1.000 € 3.375 € 6.850 

Masterjaar € 500 € 1.425 € 3.850 

Parttime onderwijs per jaar € 50 € 180 € 360 

Parttime onderwijs per module € 15 € 105  

Jeugdwerkersopleiding € 50 € 250 € 500 

Kinderwerkopleiding € 20 € 250  

Cursussen € 15 € 175  

 

We houden ons het recht voor om bij te weinig studenten een onderwijsjaar te annuleren. De 

bovenstaande plichten komen dan te vervallen. 

Administratiekosten 

We hebben ervoor gekozen om geen administratiekosten in rekening te brengen bij reguliere 

betalingen. De onderwijskosten dekken de kosten die we maken om het onderwijs aan te 

bieden en we willen zoveel mogelijk extra lasten vermijden. Echter, er zijn wel kosten 
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verbonden aan betalingen die niet op tijd gedaan worden. Daarom zullen we wel 

administratiekosten ter hoogte van € 25,- in rekening brengen wanneer betalingen niet 

geïncasseerd kunnen worden of facturen niet betaald worden. Wanneer we helaas in een 

situatie komen tot stelselmatige achterstand in betalingen, zijn we op enig moment 

genoodzaakt om een incassobureau in te schakelen. 

Sponsoring 

Het is mogelijk dat een deelnemer een sponsor vindt om een bijdrage te doen in de 

kosten. Dit kan door een gift over te maken aan stichting Royal Mission. Let op dat je 

als deelnemer (of diens ouders tot 21 jarige leeftijd) hier zelf geen gebruik kunt 

maken. Een sponsor kan een bijdrage overmaken naar stichting Royal Mission, 

rekeningnummer NL27 INGB0004498297, o.v.v. ‘gift - naam deelnemer’.  

Let op: wanneer niet duidelijk vermeld is voor welke deelnemer de sponsoring is bedoeld, dan 

is het niet mogelijk om de bijdrage ten gunste van de betreffende deelnemer te laten 

komen! 

Fiscale voordelen 

Er kunnen fiscale voordelen zijn bij het volgen van onderwijs, ter hoogte van de 

kosten die de deelnemer zelf voldoet. Hier heeft de Belastingdienst regels voor 

opgesteld. Het is aan de deelnemers zelf om vast te stellen of hier gebruik gemaakt 

van kan worden. Zie hiervoor de website van de Belastingdienst.  

  



 

3 februari 2016 

Onderwijsovereenkomst 

 

Gegevens deelnemer 

Achternaam  

Roepnaam  

Geboortedatum  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

E-mailadres  

Telefoonnummer  

Mobiel telefoonnummer  

 

In de studiegids die ik ontvang, staat uitvoerig omschreven wat ik van Royal Mission school 

mag verwachten als het gaat om begeleiding en diensten.  

Deze inschrijving is verbonden aan de verstrekte informatiefolder betreffende kosten, betalen 

en inschrijven van Royal Mission Productions. 

Hiermee bevestig ik mijn inschrijving voor Royal Mission school voor het cursusjaar 2016/2017. 

Dit contract is geldig tot en met 3 juli 20173. 

 

Plaats:       Plaats:  

Datum:      Datum: 

Handtekening deelnemer:    Handtekening ouder(s)4: 

 

 

                                                           
3
 Ik heb 7 werkdagen bedenktijd om het contract te ontbinden. 

4
 Ik ben jonger dan 18 jaar, dus is het nodig dat mijn ouders dit formulier ook ondertekenen. 
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Machtiging 

Hierbij machtigt ondergetekende stichting Royal Mission Productions om van zijn/haar 

genoemde IBAN rekeningnummer de kosten af te schrijven van (keuze aanvinken):  

 

 Fulltime vormingsjaar  €6.850   Betaling ineens 

    Betaling in vijf termijnen 

  

Masterjaar  

 

€3.850 

   

Betaling ineens 

    Betaling in vijf termijnen 

     

 Parttime onderwijs  €360  Betaling ineens 

    Betaling in twee termijnen 

     

 Parttime onderwijs (module) €105/module  €  

     

 Kinderwerkopleiding €250  Betaling ineens 

    Betaling in twee termijnen 

     

 Jeugdwerkersopleiding  €500  Betaling ineens 

    Betaling in twee termijnen 

     

 Cursus cursusafhankelijk  € 

 

       

IBAN Bankrekeningnr.          

 

Naam en voorletters …………………………………………………………………………………. 

 

Adres   …………………………………………………………………………………. 

 

Postcode en plaats …………………………………………………………………………………. 

 

Land   …………………………………………………………………………………. 

 

 

Datum     Handtekening 

 

 

 

 

 

Deze machtiging is verbonden aan de verstrekte informatiefolder betreffende kosten, 

betalen en inschrijven van Royal Mission Productions. Als u het niet eens bent met een 

afschrijving kunt u deze laten terugboeken, neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving 

contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Elke machtiging krijgt van 

ons een uniek kenmerk – dit kunt u nalezen op www.royalmission.nl/sepa. 

U kunt deze machtiging sturen naar ons adres: Aanvullende gegevens Royal Mission Productions 

Royal Mission 

Knobben 3 

9203 XH  Drachten 

 

ING incassant identiteitsnummer: 

NL63ZZZ516492170000 

IBAN-nummer: NL34INGB0006001768 

KvK: 51649217 

 

 

 

http://www.royalmission.nl/sepa

