
 

   

 
 

OPZEG- EN BETALINGSVOORWAARDEN 
 
 
1. De onderwijscomponent van Studywatchers is uitsluitend beschikbaar voor 
jongeren die worden begeleid door Ad Astra en daar de zorg van ontvangen in 
overeenstemming met de beschikking. De zorg- en onderwijscomponent kunnen 
dus niet los van elkaar geleverd worden.  
 
2. De inschrijving voor de onderwijscomponent loopt altijd net zolang als uw kind 
door Ad Astra wordt begeleid met een minimum van 2 maanden. Na deze 2 
maanden kan de overeenkomst met in achtneming van het opzegtermijn worden 
opgezegd.  
 
3. Als uw kind zich onttrekt aan de zorg, zal in plaats van de onderwijscomponent het 
normale Studywatchers tarief gerekend worden. In dit geval zal de begeleiding, na 
overleg met ouders en betrokkenen, aan het eind van een maand worden beëindigd.  
 
4. Indien de begeleiding van uw kind door Ad Astra stopt, maar u wilt dat de 
activiteiten van Studywatchers worden voortgezet, dan betaalt u de gebruikelijke 
tarieven van Studywatchers.  
 
5. Er geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Opzeggen is alleen mogelijk 
per gehele kalendermaand. Het opzeggen van de begeleiding bij Ad Astra dient in 
alle gevallen schriftelijk plaats te vinden tegen het einde van de kalendermaand en 
kan pas ingaan aan het begin van een nieuwe maand. De opzegging kunt per u post 
doen of via een bericht aan clientadministratie@adastra.nl. 
 
6. De onderwijscomponent kan uitsluitend via automatische incasso worden betaald. 
De automatische incasso van de onderwijscomponent vindt altijd plaats tussen de 
24ste en 31ste van de maand voorafgaand aan de maand waarvoor de betaling geldt. 
Alleen bij start van de begeleiding vindt de incasso plaatst binnen een week na 
aanmelding.  
 
7. Het maandbedrag is elke maand gelijk, ongeacht of er uitval is door vakanties, 
feestdagen, ziekte of enige andere vorm van verhindering. De maanden juli én 
augustus worden niet geïncasseerd.  
 
8. Bij aanmelding van uw kind heeft u voor de automatische incasso een SEPA 
machtiging aan ons afgegeven. U ontvangt geen nota voor afschrijving van het 
maandelijkse tarief. 
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