PRIJZEN VOOR HET COLLEGEJAAR 2019/2020
voor verkorte opleidingen startend in september 2019 *
Prijs in €

Opleidingen
CAS - Certificate of Advanced Studies
(éénjarige opleiding 2019-2020)
Collegegeld 2019/2020
Af: subsidie studiejaar 2019/2020
Collegegeld voor studiejaar 2019/2020

€
€
€

4.380
-2.190
2.190

(incl. jaarlijks inschrijfgeld € 500 en examengeld)
Inschrijfgeld:

€

500

Betaling per 31 augustus 2019 (voor aanvang collegejaar)

€

1.675

(na € 15 korting)

Directe betaling vóór 15 juli 2019 (14 dagen na factuurdatum)

€

1.665

(na € 25 korting)

€

211,25

Resterend deel van collegegeld:

Mogelijkheid van gespreide betaling over 8 maandelijkse
termijnen per automatische incasso voor het jaar 2019/2020
Vervaldatum eerste termijn 31 augustus 2019

Eventuele incidentele kosten (bij alle opleidingen) *
Kosten extra studiejaar (excl. eventuele te volgen lesdagen)
Kosten extra lesdag
Kosten extra stagebegeleiding (per dag)
*

€
€
€

750
300
100

Op alle opleidingen van SOMT University of Physiotherapy zijn de Voorwaarden Studieovereenkomst SOMT Education
HBO van toepassing.

*

Kosten van verlenging van de Opleiding (ten behoeve van de afstudeerfase), kosten van een onderbrekingsjaar
(waarbij wel gebruik gemaakt wordt van de faciliteiten van de opleiding), extra lesdagen en extra stagedagen
maken geen onderdeel uit van het totale initiële Studiegeld, maar worden separaat in rekening gebracht.
Zie de Voorwaarden Studieovereenkomst.

*

Opleidingen die in een eerder jaar zijn aangevangen, kunnen anders geprijsd zijn.
Deze prijzen staan vermeld op Somtel.

*

Aan vermelde bedragen kunnen geen rechten ontleend worden.
Schrijffouten voorbehouden.

15-12-2018

1 van 2

8699

PRIJZEN VOOR HET COLLEGEJAAR 2019/2020
voor verkorte opleidingen startend in september 2019 *
Prijs in €

Opleidingen
DAS - Diploma of Advanced Studies
(tweejarige opleiding 2019-2021)
Collegegeld 2019/2020
Af: subsidie studiejaar 2019/2020
Collegegeld voor studiejaar 2019/2020

€
€
€

4.380
-2.190
2.190

€

4.380

(incl. jaarlijks inschrijfgeld € 500 en examengeld)

Kosten volledige opleiding (over 2 jaar)
(incl. inschrijfgelden en examengeld)
Jaarlijks inschrijfgeld:
Jaarlijks verschuldigd bij inschrijving

€

500

Betaling per 31 augustus 2019 (voor aanvang collegejaar)

€

1.675

(na € 15 korting)

Directe betaling vóór 15 juli 2019 (14 dagen na factuurdatum)

€

1.665

(na € 25 korting)

€

211,25

Resterend deel van collegegeld:

Mogelijkheid van gespreide betaling over 8 maandelijkse
termijnen per automatische incasso voor het jaar 2019/2020
Vervaldatum eerste termijn 31 augustus 2019

Eventuele incidentele kosten (bij alle opleidingen) *
Kosten extra studiejaar (excl. eventuele te volgen lesdagen)
Kosten extra lesdag
Kosten extra stagebegeleiding (per dag)
*

€
€
€

750
300
100

Op alle opleidingen van SOMT University of Physiotherapy zijn de Voorwaarden Studieovereenkomst SOMT Education
HBO van toepassing.

*

Kosten van verlenging van de Opleiding (ten behoeve van de afstudeerfase), kosten van een onderbrekingsjaar
(waarbij wel gebruik gemaakt wordt van de faciliteiten van de opleiding), extra lesdagen en extra stagedagen
maken geen onderdeel uit van het totale initiële Studiegeld, maar worden separaat in rekening gebracht.
Zie de Voorwaarden Studieovereenkomst.

*

Opleidingen die in een eerder jaar zijn aangevangen, kunnen anders geprijsd zijn.
Deze prijzen staan vermeld op Somtel.

*

Aan vermelde bedragen kunnen geen rechten ontleend worden.
Schrijffouten voorbehouden.

15-12-2018

2 van 2

8698

