
Algemene voorwaarden Legima PL

1.Géén vervanging regulier onderwijs. De cursussen die BVBA Legima PL (hierna: 

Legima ) aanbiedt zijn niet ter vervanging van het reguliere onderwijs. Zij bieden enkel een 

ondersteuning naast de reguliere lessen die door de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de 

Universiteit Gent worden aangeboden.

2.Actieve deelname.Van de studenten wordt een actieve deelname aan de cursussen 

verwacht. De trainer heeft het recht de studenten te vragen bepaalde onderdelen van de 

cursus voor te bereiden. Legima en haar trainers hebben het recht om cursisten op grond van

hun gedrag uit de cursussen te weren.

3. De vakbijlessen. Legima heeft op basis van haar ervaring en kennis van de cursussen een 

optimaal lessenpakket opgesteld per vak. Dit kan je terugvinden in de programmalijsten. 

Afwijkingen hierop zijn mogelijk mits goedkeuring. 

De vakinhoudelijke bijlessen gaan standaard door in groepjes van 2 of 3 studenten.

4.Bijzondere omstandigheden. Legima behoudt zich het recht voor om, wanneer de 

omstandigheden daar toe dwingen, een cursus te annuleren. Studenten die zich voor een 

training hebben ingeschreven, die door de Legima wegens omstandigheden moet worden 

geannuleerd, betalen geen cursusgeld. Zij hebben echter ook geen recht op korting of andere 

privileges. Legima kan een training op elk moment annuleren.

5.Klachten. Indien er klachten over de cursus, de trainer of Legima in het algemeen zijn, 

moet dit zo snel mogelijk, maar in elk geval vóór de laatste les van de cursus aan Legima 

worden gemeld. Legima zal zo snel mogelijk maatregelen treffen om de klachten naar 

redelijkheid en billijkheid op te lossen. Klachten die na de laatste les van de cursus worden 

gemeld zullen niet in behandeling worden genomen.

6.Digitale inschrijving. Studenten dienen zich digitaal in te schrijven als cursist. Zodra de 

student dit heeft gedaan, is hij/zij verantwoordelijk voor de betaling van de cursus. Ook als 

niet alle lessen van de cursus worden gevolgd moet het volledige cursusgeld worden betaald,

tenzij van tevoren anders met Legima is afgesproken. Dergelijke afspraken dienen altijd met 

het bestuur gemaakt te worden, een afspraak met de trainer is hiervoor niet voldoende. 

Legima kan bij inschrijving na de eerste 2 lesweken van het semester  geen zekerheid van 

inschrijving meer garanderen.

7.Betaling .De medecontractanten staan hoofdelijk, solidair en ondeelbaar in voor de 

betaling van de schulden die voortvloeien uit deze overeenkomst. De tarieven in de prijslijst 

van het jaar van inschrijving zijn van toepassing. De medecontractanten erkennen deze 

prijslijst te hebben ontvangen, gelezen en goedgekeurd. Alle geafficheerde prijzen zijn 

exclusief 21 % BTW. U ontvangt een factuur per e-mail. Deze kan in schijven tegen 3 

gespreide betalingstermijnen worden voldaan. In het eerste semester is dit midden oktober, 

midden november en midden december. In het tweede semester midden februari, midden 

maart en midden mei. Het saldo dient uiterlijk bij de start van de examens betaald te worden.

Tenzij anders is overeengekomen of bijkomende begeleiding wordt aangevraagd, geldt : 

eerste factuur = enige factuur.  Individueel traject is mogelijk, onder voorbehoud van 

goedkeuring, aan 50 euro per uur voor een coach en 75 euro per uur bij Pascaline.

Legima rekent per vak waarvoor begeleiding gevolgd wordt een opstartfee  van 49 euro ( = 

onze FAIR-cost ) aan. FAIR staat voor feedback, analyse, individualisatie traject en 

(administratieve ) regelingen. De FAIR-cost staat los van het lessengeld en wordt er niet 

http://www.stichtingstudieondersteuning.nl/over-ons/


mee verrekend.

8.Overmacht / ziekte / andere redenen van annulatie .De begeleiding die gepland werd bij 

inschrijving of op de factuur dient te worden betaald, behoudens gevallen van ziekte of 

overmacht waarbij er minimum 48 uren op voorhand wordt verwittigd of ingeval van acute 

ziekte, indien deze minimum 6 uren voor de begeleiding wordt gecommuniceerd én nadien 

door de ouders telefonisch of elektronisch wordt bevestigd. In alle andere gevallen, zoals bv.

vergissing van de student waarbij online begeleiding wordt overeengekomen, student is niet 

in staat de bij begin van het semester opgemaakte en afgesproken planning te volgen 1, enz. 

zal de betaling van de geplande lessen toch integraal verschuldigd zijn. De duurtijd die 

wordt aangerekend is ofwel de geplande duurtijd ofwel de effectieve duur van de niet 

gevolgde begeleiding, in functie van de omstandigheden en de billijkheid.Ingeval van niet – 

gewettigde annulatie van een geplande les door de student zal de betaling ervan toch 

integraal verschuldigd zijn. Indien de medecontractanten de begeleiding of een deel ervan 

annuleren zal, behoudens overmacht, de betaling ervan toch verschuldigd zijn.

9.Vragen stellen.Wanneer de begeleiding nog niet werd beëindigd, gebeurt het stellen van 

vragen tijdens de begeleidingsmomenten op kantoor. Wanneer de begeleiding een einde 

heeft genomen ( dit is na de eindtest) , wordt het stellen van vragen waarvan de 

beantwoording meer dan 15 minuten in beslag neemt, per minuut gefactureerd.

10.Online begeleiding. De begeleiding kan per uitzondering  én na goedkeuring, worden 

vervangen door e- leren (online begeleiding). Het aantal uren dat zal worden aangerekend 

behelst, in functie van de omstandigheden en naar billijkheid, hetzelfde aantal al zou de 

begeleiding op kantoor hebben plaatsgevonden of het aantal uren van de geplande 

begeleiding. Voor het doorsturen van opgaven van een vakbijles wordt 1 uur aangerekend. 

Voor het doorsturen van de uitgewerkte antwoorden wordt ook 1 uur aangerekend. Indien 

het e-leren géén geval van overmacht uitmaakt, wordt de extra verbetering van de 

antwoorden van de student bovenop deze 2 uur per minuut gefactureerd.

11.Intellectuele eigendom. Alle Legima-documentatie is intellectueel rechtelijk beschermd 

en mag door de medecontractanten enkel worden aangewend voor persoonlijk gebruik. De 

verspreiding ervan is verboden. Per vastgestelde inbreuk heeft Legima de mogelijkheid om 

75 euro boete aan te rekenen.

12.Bevoegdheidsovereenkomst. Bij betwisting omtrent deze overeenkomst zijn de 

rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

1 Deze opsomming is niet exhaustief 


