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Algemene (betalings)voorwaarden bij inschrijving 
premasterprogramma Klinische Gezondheidswetenschappen studiejaar 2019-2020 

Deze algemene (betalings)voorwaarden zijn van toepassing op de inschrijving voor het premasterprogramma 
Klinische Gezondheidswetenschappen (KGW), richting Fysiotherapie- of Verplegingswetenschap of 
Gezondheidswetenschappen voor zorgprofessionals. 

Deadline afronding inschrijvingsproces Osiris Aanmelden voor premasterprogramma KGW 
De definitieve inschrijving voor het premasterprogramma KGW moet uiterlijk 1 juli 2019 bij ons ingediend zijn. 

Wanneer u volgens het besluit van de Toelatingscommissie nog aan een toelatingseis van het 
premasterprogramma Klinische Gezondheidswetenschappen moet voldoen (zoals vwo-wiskunde, afgeronde 
hbo-bachelor, taaltoets) dan wordt uw inschrijving voor het premasterprogramma KGW pas definitief als u voor 
1 september 2019 aan de gestelde toelatingseis(en) voldoet en hier een gewaarmerkt bewijs van kan 
overleggen aan de Toelatingscommissie KGW. Bij het niet voldoen aan de toelatingseis dient u zich tijdig af te 
melden om kosten te voorkomen, zie onder “Annulering”. 

Betalingsvoorwaarden en annulering 
Met het inschrijfformulier schrijft u zich in voor het premasterprogramma Klinische 
Gezondheidswetenschappen, richting Fysiotherapie-, Verplegingswetenschap of Gezondheidswetenschappen 
voor zorgprofessionals van het cursusjaar 2019-2020 en betaalt u voor het onderwijs van voorgenoemd 
cursusjaar. 
Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u het bedrag in één keer of in 2 termijnen wilt betalen. Voor zowel 
de betaling in één keer als de betaling in termijnen ontvangt u een factuur per e-mail van het UMC Utrecht. 

Het cursusgeld voor het premasterprogramma KGW is voor studiejaar 2019-2020 vastgesteld op 
€ 1.042,-. 

Betaalt u in één termijn dan worden geen inschrijf- en administratiekosten ad € 100,- in rekening gebracht. U 
dient de factuur dan wel tijdig (binnen de op de factuur gestelde termijn) te voldoen. Bij niet-tijdige betaling 
zullen de inschrijf- en administratiekosten bij u alsnog in rekening worden gebracht. 

Kiest u voor betaling in 2 termijnen dan betaalt u € 100,- inschrijf- en administratiekosten. U ontvangt in oktober 
2019 de 1

e
 termijn ad € 642,- De factuur voor de 2

e
 termijn ad € 500,- ontvangt u in december 2019. De 

facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te zijn. 
Bij niet tijdige betaling kan u deelname aan het onderwijs en de toetsen ontzegd worden. 

Wanneer u het premasterprogramma niet in één jaar afrondt en een cursus / cursussen van het 
premasterprogramma in het daaropvolgende jaar inhaalt of opnieuw moet volgen, betaalt u voor het jaar waarin 
u de cursus / cursussen inhaalt of opnieuw volgt het premastertarief naar rato van het aantal EC’s van de 
betreffende cursus(sen), exclusief (eenmalig) € 100,- inschrijf- en administratiekosten. 

Annulering: 

 Bij annulering vóór 31 augustus 2019 worden geen kosten berekend.

 Bij annulering vanaf 31 augustus 2019 dan wel het niet starten van het premasterprogramma zonder
afmelding dient het volledige cursusgeld en € 100,- administratiekosten te worden betaald.

 Wanneer er in uw beschikking van de Toelatingscommissie KGW voor de toelating tot het
premasterprogramma KGW als toelatingseis vwo-wiskunde, afgeronde hbo bachelor of een taaltoets is
gesteld en u hier niet aan kunt voldoen vóór 1 september 2019, dan dient u zich vóór 1 september
2019 af te melden met bewijs van het niet behalen hiervan (uitslagbrief of recente cijferlijst). Wanneer
u zich niet afmeldt zal er € 100,- administratiekosten bij u in rekening worden gebracht.
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Annulering dient te geschieden per e-mail of per brief, geadresseerd aan: 
onderwijszakenkgw@umcutrecht.nl of UMC Utrecht, Onderwijscentrum - Onderwijszaken Klinische 
Gezondheidswetenschappen, Huispost HB 1.06, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht. Pas na een 
bevestiging van ontvangst van uw e-mail of brief kunt u er vanuit gaan dat uw annulering in 
behandeling genomen is. Telefonische annuleringen worden niet in behandeling genomen. Indien niet 
middels e-mail of brief is geannuleerd binnen de daarvoor gestelde termijn, dient het volledige 
cursusgeld betaald te worden, ongeacht de reden van annulering. 

Let op: Bij tussentijdse beëindiging van het premasterprogramma blijft de verplichting tot betaling van 
het volledige cursusgeld en administratiekosten bestaan, tevens is restitutie van betaald cursusgeld en 
administratiekosten voor niet genoten onderwijs niet mogelijk. 

NB Voor cursisten die in de periode van 31 augustus tot 1 november door overmacht (of er sprake is 
van overmacht is door de opleidingsdirecteur KGW te bepalen) gedwongen zijn tijdelijk het 
premasterprogramma te onderbreken dan wel niet kunnen beginnen met het premasterprogramma en 
wensen het cursusjaar daarop opnieuw te starten met het premasterprogramma kunnen hiertoe een 
verzoek indienen bij de opleidingsdirecteur KGW. Uw verzoek met vermelding van de 
overmachtssituatie waardoor u niet met de opleiding kunt beginnen dan wel de opleiding tussentijds 
moet onderbreken kunt u sturen naar: 
UMC Utrecht, Onderwijscentrum - Onderwijszaken Klinische Gezondheidswetenschappen, Huispost 
HB 1.06, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht. 
Indien uw verzoek door de opleidingsdirecteur KGW wordt toegewezen, blijft het betaalde cursusgeld 
staan voor het daaropvolgende cursusjaar. Wel dient de cursist het daaropvolgende studiejaar 
opnieuw administratiekosten te betalen en het verschil bij een tussentijdse verhoging van het 
cursusgeld bij te betalen. Daarnaast dient de cursist het onderwijs opnieuw te volgen. Behaalde 
deelresultaten vervallen en kunnen in principe niet meegenomen worden naar het daaropvolgende 
cursusjaar. 

Minor hogeschool 
Bovengenoemde betalingsvoorwaarden zijn niet van toepassing op studenten die het 
premasterprogramma KGW in het kader van hun minorruimte van de hogeschool volgen. Voor 
minorstudenten van de Hogeschool Utrecht wordt het cursusgeld met de Hogeschool Utrecht 
verrekend. Met andere hogescholen wordt er per individuele student een leerovereenkomst gesloten. 

Vragen? 
Neem contact op met Onderwijszaken Klinische Gezondheidswetenschappen bij voorkeur per e-mail: 
onderwijszakenkgw@umcutrecht.nl. Op vrijdag kunt u tussen 8.30-15.30 uur telefonisch contact 
opnemen, tel. 088-755 3540. 

mailto:onderwijszakenkgw@umcutrecht.nl
mailto:onderwijszakenkgw@umcutrecht.nl

