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Kortingen
•

Personen met een handicap van ≥ 66% genieten een korting van 50%, mits zij het bewijs hiervan voor de start
van de cursus voorleggen aan het VTS-secretariaat.

•

Studenten LO (BA-MA) genieten een korting van 50% mits inschrijvingsbewijs hogeschool1 of universiteit
Lichamelijke Opvoeding.

•

Cursisten die de cursus opnieuw volgen (bissen) genieten een korting van 50% indien de beide cursussen
werden georganiseerd door de Vlaamse Trainersschool. Dit geldt dus niet voor (school-) erkende cursussen.

•

Cursisten die een EVC-traject hebben afgelegd, krijgen 50% korting bij het volgen van een cursus van een hoger
liggend niveau binnen dezelfde sporttak.

Terugbetalingen
•

Volledig werklozen of personen die zich hiervoor in de wachttijd bevinden in de periode tussen de start en
het einde van de module-organisatie, en die geslaagd zijn voor het examen en een attest voorleggen van de
V.D.A.B., ontvangen na schriftelijk verzoek 50% van het betaalde cursusgeld terug.

•

Personen met bestaansminimum die geslaagd zijn voor het examen en een attest voorleggen van het OCMW,
ontvangen na schriftelijk verzoek 50% van het betaalde cursusgeld terug.
Kortingen en/of terugbetalingen zijn niet samenvoegbaar!

Annuleringen
•

Annulering door de deelnemer
o

Ten laatste 3 weken vóór de startdatum van de (samen) georganiseerde cursusmodule(s) resulteert
in 100% terugbetaling2

o

Tussen 3 weken en de dag vóór de startdatum van de (samen) georganiseerde cursusmodule(s)
resulteert in 50% terugbetaling3

o
•

Vanaf de startdatum is geen terugbetaling meer mogelijk om welke reden dan ook.

Annulering van de cursus
Indien er voor een cursusmodule te weinig inschrijvingen (= betalingen) zijn, is VTS verplicht deze cursusmodule
te annuleren. In dit geval worden alle ingeschrevenen verwittigd en wordt het gestorte cursusgeld volledig
terugbetaald.

Voor de LO-studenten werd een geëigend attest opgemaakt, te bekomen via de VTS-anker van de LO-opleiding
& 3 (Gedeeltelijke) terugbetaling is niet mogelijk voor de cursusmodules van het Algemeen Gedeelte via Zelfstudie en
Introductiemodule Multimove- en Sportsnackbegeleider (e-learning)
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