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Voorwaarden huiswerkbegeleiding 

Huiswerkbegeleiding voortgezet onderwijs/studenten 
Het is mogelijk om bij de BijlesAcademie huiswerkbegeleiding te krijgen. Huiswerkbegeleiding wordt 

door de weeks aangeboden van 14.00 - 20.00 (dit kan variëren per vestiging, zie website voor nadere 

informatie per vestiging). Er wordt niet gewerkt met shifts. Een leerling kan tussen 14.00 - 20.00 

onbeperkt aanwezig zijn. 

Met de leerling worden bij de start van de huiswerkbegeleiding vaste dagen en tijdstippen afgesproken 

voor de start van de huiswerkbegeleiding. Indien een leerling niet kan op een afgesproken dag bestaat 

er de mogelijkheid om deze in te halen. Hiervoor dient een afspraak met een huiswerkbegeleider 

gemaakt te worden. 

Tarieven 

Voor de huiswerkbegeleiding kent de BijlesAcademie de volgende maandelijkse abonnementsprijzen: 

 1 middag per week: Euro 160,- 

 2 middagen per week: Euro 230,- 

 3 middagen per week: Euro 300,- 

 Onbeperkt per week: Euro 360,- (niet beschikbaar in Utrecht) 

 4 middagen per week: Euro 360,- (alleen in Utrecht) 

 5 middagen per week: Euro 420,- (alleen in Utrecht) 

Op zaterdag is er geen huiswerkbegeleiding. Bij sommige vestigingen is het mogelijk om ook huiswerk-

begeleiding op zondag te volgen. De huiswerkbegeleiding op zondag is beperkt van 14.00 - 18.00. De 

zondag is enkel mogelijk in combinatie met een pakket van 2 middagen of meer. Kijk op de website of 

de BijlesAcademie bij u in de buurt ook op zondag open is. 

De tarieven voor huiswerkbegeleiding zijn maandelijkse tarieven. Enkel de zomervakantie wordt niet 

in rekening gebracht. Gemiste dagen door overige vakanties en/of ziekte mogen worden ingehaald 

zolang er een maandelijks pakket wordt afgenomen. In geval van langdurige ziekte kan compensatie 

in overleg plaatsvinden. 

De BijlesAcademie is voor huiswerkbegeleiding gesloten op alle officiële feestdagen en school-

vakanties. Afwijkende afspraken kunnen altijd in overleg worden gemaakt. 

Ook lopen er vrijwel continue (kortings)acties bij de verschillende vestigingen van de BijlesAcademie. 

Hierdoor kunnen de online tarieven lager uitvallen dan tarieven zoals opgenomen in deze algemene 

voorwaarden. De tarieven online zijn de actuele tarieven van de BijlesAcademie. 

Betaling en opzegtermijn 

De kosten voor de huiswerkbegeleiding worden maandelijks vooraf in rekening gebracht. Het 

opzeggen van de huiswerkbegeleiding dient schriftelijk voorafgaande de start van een nieuwe maand 

te gebeuren. Het is niet mogelijk de huiswerkbegeleiding gedurende de maand zelf op te zeggen. 
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Huiswerkbegeleiding aan huis (individueel) 
Ook bestaat er de mogelijkheid tot het afnemen van individuele huiswerkbegeleiding aan huis. De data 

waarop dit plaatsvindt wordt afgestemd tussen de BijlesAcademie en de klant. Huiswerkbegeleiding 

aan huis kan zowel doordeweeks als in het weekeinde plaatsvinden. Niet bij alle vestigingen van de 

BijlesAcademie wordt individuele huiswerkbegeleiding aan huis aangeboden. 

Tarieven 

De tarieven voor individuele huiswerkbegeleiding aan huis zijn lager dan de tarieven voor de 

vakinhoudelijke bijlessen. Wel geldt er een minimale afname per week. Er zijn twee pakketten 

mogelijk: 

 Bij afname van minimaal 4 uur per week is het tarief euro 25,- per uur. 

 Bij afname van minimaal 6 uur per week is het tarief euro 22,50 per uur. 

Betaling en opzegtermijn 

De individuele huiswerkbegeleiding aan huis wordt maandelijks achteraf in rekening gebracht. Er geldt 

geen opzegtermijn voor de individuele huiswerkbegeleiding aan huis met uitzondering van het 

minimaal 24 uur van tevoren afzeggen van een ingeplande sessie. 
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Voorwaarden bijlessen 

De BijlesAcademie verzorgt bijlessen op basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroeps- 

en hoger onderwijsniveau. De bijlessen kunnen op elk moment van de week worden ingepland in 

overleg met de BijlesAcademie en haar docenten. De BijlesAcademie hanteert geen minimum afname 

bijlessen. 

Tarieven 

Voor bijlessen gelden de volgende tarieven: 

 Basisonderwijs: Euro 29,50 per uur; 

 Voortgezet onderwijs: Euro 29,50 per uur; 

 Middelbaar beroeps- en hoger onderwijs (MBO/HBO/WO): Euro 34,50 per uur. 
 

Bijlessen kunnen in overleg met de BijlesAcademie in groepsverband worden afgenomen. Hiervoor 

gelden afwijkende tarieven welke in overleg worden vastgesteld. Bijlessen dienen minimaal 24 uur van 

tevoren worden afgezegd. Indien dit niet gebeurt zal 1 uur bijles in rekening worden gebracht tegen 

het daarvoor geldende tarief. 

Betaling en opzegtermijn 

De bijlessen worden maandelijks achteraf in rekening gebracht. Er geldt geen opzegtermijn voor 

(structurele) bijlessen met uitzondering van het minimaal 24 uur van tevoren afzeggen van een bijles. 
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Voorwaarden examenpakketten 

Speciaal voor eindexamenkandidaten heeft de BijlesAcademie examenpakketten ontwikkeld. De 

examenpakketten bestaan uit een combinatie van studiebegeleiding, coaching, en training. Het 

afnemen van een examenpakket zorgt ervoor dat een leerling perfect voorbereid de examenperiodes 

in gaat. De examenpakketten zijn beschikbaar voor leerlingen met het volgende niveau: 

 4 VMBO; 

 5 HAVO; 

 5 en 6 VWO. 

Tarieven 

De BijlesAcademie heeft 4 pakketten ontwikkeld voor eindexamenkandidaten: 

PREMIUM   
4 middagen per week studiebegeleiding 
Persoonlijke begeleiding en studiecoach 
1 Examenzondag per maand    
4 SE-trainingen voor iedere SE-week  
4 Examentrainingen in april 
Euro 400 per maand 
 

GOLD 
3 middagen per week studiebegeleiding 
Persoonlijke begeleiding en studiecoach 
1 Examenzondag per maand    
3 SE-trainingen voor iedere SE-week  
3 Examentrainingen in april 
Euro 350 per maand 
 
 

SILVER 
2 middagen per week studiebegeleiding 
Persoonlijke begeleiding en studiecoach 
1 Examenzondag per maand    
2 SE-training voor iedere SE-week   
2 Examentraining in april 
Euro 300 per maand 
 

EINDEXAMEN BIJLES  
6 uur bijles per maand 
Persoonlijke begeleiding en studiecoach 
1 Examenzondag per maand    
2 SE-trainingen voor iedere SE-week  
2 Examentrainingen in april 
Euro 250 per maand   
 

Het is in overleg mogelijk om de facetten uit meerdere pakketten te combineren.  

Betaling en opzegtermijn 

De kosten voor de examenpakketten worden maandelijks vooraf in rekening gebracht. Het opzeggen 

van een examenpakket dient schriftelijk voorafgaande de start van een nieuwe maand te gebeuren. 

Het is niet mogelijk een examenpakket gedurende de maand zelf op te zeggen. 
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Overige voorwaarden en facturatie 

De overige diensten (trainingen en coaching) van de BijlesAcademie worden vooraf in rekening 

gebracht bij de klant. De geldige tarieven voor deze diensten staan vermeld op de website van de 

BijlesAcademie. 

Voor afname van diensten van de BijlesAcademie wordt inschrijfgeld in rekening gebracht. Deze 

bedraagt euro 35,- ongeacht de afgenomen dienst.  

Maandelijks worden facturen opgesteld ten behoeve van de afgenomen diensten. Bij te late betaling 

wordt de wettelijk vastgelegde incassoprocedure gevolgd. 


