
Actievoorwaarden Brugklaspakket 

1. Deze actie is geldig bij deelname aan de reguliere of Extra studiebegeleiding.
2. Deze actie is geldig voor zowel huidige als nieuwe klanten van het Huiswerkinstituut.
3. Voor deelname aan deze actie dient de startdatum van de leerling voor 1 januari 2021 te 

liggen.
4. Deelname aan de studiebegeleiding middels deze actie geldt voor een minimale duur 

van 3 maanden en wordt zonder schriftelijke opzegging automatisch verlengd.
5. U kunt deelnemen aan deze actie door de leerling aan te melden voor een vrijblijvend 

intakegesprek op onze website.  Vermeld op het aanmeldformulier en tijdens de intake 
dat u gebruik wilt maken van het brugklaspakket.

6. De inhoud van het actiepakket is te vinden op onze website
https://www.spectrumbrabant.nl/brugklaspakket

7. Onze prijzen zijn te vinden op onze website:
https://www.spectrumbrabant.nl/huiswerkbegeleiding/

8. Door mee te doen aan deze actie stemt u in met de actievoorwaarden.

Actievoorwaarden Garantiepakket 

1. Met het garantiepakket garanderen wij dat de leerling aan het einde van het 
schooljaar over gaat. Lukt dit niet dan krijgt u als ouder het volledige bedrag terug.

2. Overgang naar een hoger leerjaar op een lager niveau geldt ook als overgang.
3. Deze actie is geldig bij deelname van 5 dagen aan de studiebegeleiding regulier of 

Extra.
4. Deze actie is geldig voor zowel huidige als nieuwe klanten van het Huiswerkinstituut.
5. Voor deelname aan deze actie dient de startdatum van de leerling voor 1 oktober 2020 te 

liggen.
6. De leerling mag op jaarbasis maximaal 15 dagen afwezig zijn. Bij een hogere 

afwezigheid vervalt de garantie.
7. Bij tussentijds afmelden van de leerling vervalt de garantie.
8. U kunt deelnemen aan deze actie door de leerling aan te melden voor een vrijblijvend 

intakegesprek op onze website.  Vermeld op het aanmeldformulier en tijdens de intake 
dat u gebruik wilt maken van het garantiepakket.

9. De exacte inhoud en prijzen van het pakket zijn te vinden op onze website:
https://www.spectrumbrabant.nl/garantiepakket

10. Facturatie verloopt maandelijks via automatische incasso.
11. Door mee te doen aan deze actie stemt u in met de actievoorwaarden.


