
Studieovereenkomst Stichting Mijn Carrière     

 

Partijen 

Stichting Mijn Carrière, gevestigd te Lange Voorhout 13 (2514 EA) te Den Haag, vertegenwoordigd 

door de heer J.W.M.  van der Meer (voorzitter) 

en, 

De heer/mevrouw:……………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode:……………………………………………………………………………………………………………………… 

Woonplaats:………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum:…………………………………………………………………………………………………………. 

Emailadres:…………………………………………………………………………………………………………………. 

hierna te noemen de deelnemer, 

Verklaren een studieovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende voorwaarden: 

Artikel 1 Toekenning opleiding 

Na een positief advies van een loopbaanadviseur stellen Stichting Mijn Carrière en deelnemer vast 

dat de opleiding ten goede komt aan het vergroten van de inzetbaarheid van de deelnemer op de 

arbeidsmarkt.  

De volgende opleiding komt derhalve in aanmerking voor een subsidie van Stichting Mijn Carrière: 

Naam opleiding: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Opleider: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Plaats van opleiding: ………………………………………………………………………………………………….. 

Periode van opleiding: ………………………………………………………………………………………………… 

Kosten van opleiding: ………………………………………………………………………………………………….. 



          

 

Artikel 2 Hoogte van de Tegemoetkoming 

De Stichting Mijn Carrière betaalt de subsidie c.q.  tegemoetkoming in de opleiding kosten 

rechtstreeks aan de opleider. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 2.500,- exclusief btw., e.e.a. 

conform de van toepassing zijnde voorwaarden.  Eventuele meerkosten zijn voor de deelnemer. 

 

Artikel 3 Inspanningsverplichting/Terugbetalingsregeling 

De deelnemer is verplicht met inachtneming van alle redelijkheid en billijkheid, zich zodanig in te 

spannen dat de opleiding succesvol gevolgd kan worden.  

Wanneer deelnemer wegens aan hem te wijten omstandigheden de studie niet volgt volgens het 

opgestelde studieprogramma kan Stichting Mijn Carrière 50% van de tegemoetkoming terugvorderen 

van de deelnemer. Indien de deelnemer voortijdig stopt met de opleiding dient de deelnemer dit per 

direct aan Stichting Mijn Carrière te melden. Een eventuele terugvordering is ter beoordeling aan het 

bestuur van Stichting Mijn Carrière. 

  

Artikel 4 Einde van de opleiding 

Na afloop van de opleiding is de deelnemer verplicht het resultaat kenbaar te maken aan Stichting 

Mijn Carrière. Wij wensen de deelnemer veel succes! 

Op de onderhavige studieovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 

 

Aldus overeengekomen te ………………………….. (plaats) op ………………………………………………….(datum) 

 

Stichting Mijn Carrière       Werknemer 
J.W.M.  van der Meer 
voorzitter 
w.g. 

 

Handtekening 


