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Algemene voorwaarden NL leert door 31 

Met je deelname aan één of meerdere Scholingstrajecten onder de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met 

inzet van scholing  (Regeling) verklaar je dat je:

a. de leeftijd van 18 jaar, maar de pensioenleeftijd nog niet, hebt bereikt en een band hebt met de 

Nederlandse arbeidsmarkt.

b. voldoet aan het doel en reikwijdte van de Regeling te weten dat door het volgen van het Scholingstraject 

kennis en vaardigheden worden ontwikkeld die bijdragen aan het vergroten van je kansen op de 

arbeidsmarkt of op het weer verkrijgen van arbeid of opdrachten.

c. de instructies (onder andere in de e-mails, op de website en het leermanagementsysteem) zal opvolgen.

d. akkoord gaat met het gegeven dat de kosten van het Scholingstraject op jou verhaald zullen worden 

indien je niet aan de gestelde voorwaarden en de Regeling inclusief de toestemmingsverklaring voldoet.

e. het volledige Scholingstraject uiterlijk voor 17 maart 20232 (hierna Einddatum) af zal ronden conform de 

vereisten van afronding die behoren bij het Scholingstraject waarvoor je je hebt ingeschreven.

Indien je je niet houdt aan de voorwaarden of het Scholingstraject niet, niet volledig, of niet tijdig, afmaakt kan 

Hoffelijk geen subsidie van ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid ontvangen en kan het Scholingstraject 

niet gratis worden aangeboden. Op dat moment zullen de kosten van het Scholingstraject bij jou als Deelnemer in 

rekening worden gebracht. Ondanks dat de commerciële waarde van de diensten/producten binnen het 

Scholingstraject hoger kunnen zijn ben je dan alleen het maximale subsidiebedrag dat Hoffelijk feitelijk zou hebben 

ontvangen voor het door jou gekozen Scholingstraject verschuldigd. Indien je meerdere Scholingstrajecten volgt zal 

in voornoemde gevallen het te betalen bedrag cumuleren. Wat het bedrag van je Scholingstraject is verschilt per 

categorie scholing:

Voorwaarde categorie A3

Categorie A betreft scholing, die minimaal zes maanden wordt gevolgd via een leerpakket of abonnement, zonder 

verdere persoonlijke begeleiding, en waarbij door jou als Deelnemer minimaal 8 uur studie wordt verricht. 

• Je bent verplicht om binnen 1 maand na besteldatum minimaal 1 uur scholing binnen het Scholingstraject te 

hebben gevolgd. Voldoe je niet aan dit vereiste, dan vergeven wij je plek - indien mogelijk gezien de 

Einddatum - aan iemand anders en wordt het subsidiebedrag van dit Scholingstraject aan jou gefactureerd.

• Je bent verplicht om binnen 3 maanden na besteldatum minimaal 3 uur scholing binnen het Scholingstraject 

te hebben gevolgd. Voldoe je niet aan dit vereiste, dan vergeven wij je plek - indien mogelijk gezien de 

Einddatum - aan iemand anders en wordt het subsidiebedrag van dit Scholingstraject aan jou gefactureerd.
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• Je bent verplicht om binnen 6 maanden na besteldatum minimaal 8 uur scholing binnen het Scholingstraject 

te hebben gevolgd. Voldoe je niet aan dit vereiste, dan wordt het subsidiebedrag van dit Scholingstraject aan 

jou gefactureerd.

• Het subsidiebedrag voor dit Scholingstraject bedraagt € 150,00 (zegge honderdvijftigeuro).

Voorwaarde categorie B4

Categorie B betreft scholing, die is gericht op het verkrijgen of verbeteren van basisvaardigheden, 

arbeidsmarktvaardigheden en sociaal-communicatieve vaardigheden die behulpzaam zijn bij het verrichten van 

werkzaamheden, dan wel die bestaat uit vakgerichte bijscholing. Het Scholingstraject kent een studiebelasting van 

minimaal 16 uur. 

• Je bent verplicht om aanwezig te zijn bij een voor jou geboekte (digitale) trainingsdag binnen je 

Scholingstraject.

• Indien e-learning(s) onderdeel zijn van het door jou gekozen Scholingstraject ben je verplicht om binnen 3 

maanden na besteldatum 80% van de e-learning(s) doorlopen te hebben en deze voor de Einddatum volledig 

af te ronden. Voldoe je niet aan het 80% vereiste dan vergeven wij je plek - indien mogelijk gezien de 

Einddatum - aan iemand anders en wordt het subsidiebedrag van dit Scholingstraject aan jou gefactureerd.

• Je bent verplicht om voor de Einddatum te voldoen aan alle gestelde eisen van het Scholingstraject. Voldoe je 

niet aan dit vereiste, dan wordt het subsidiebedrag van dit Scholingstraject aan jou gefactureerd.

• Indien je besluit om een trainingsdag te verzetten, dan zijn de voorwaarden van toepassing als opgenomen 

onder het kopje ‘Verzetten’. 

• Ingeval je het Scholingstraject (deels) annuleert, dan is het Scholingstraject niet langer kosteloos en dien je 

deze conform de voorwaarden af te ronden en wordt het subsidiebedrag van dit Scholingstraject aan jou 

gefactureerd.

• Indien je je wil afmelden (annuleren) voor het Scholingstraject of een trainingsdag wenst te verzetten kan dit 

per e-mail via info@hoffelijk.nl.

• Het subsidiebedrag voor dit Scholingstraject bedraagt € 500,00 (zegge vijfhonderdeuro). 

Voorwaarde categorie C – Wft-opleidingen5

Categorie C betreft scholing, die is gericht op afsluiting met een certificaat of diploma op middelbaar of hoger 

onderwijsniveau of een branche- of sector-erkend certificaat of diploma. 

• Je kan deelnemen aan één van de door Hoffelijk digitaal aangeboden Scholingstrajecten. Ieder 

Scholingstraject bestaat uit vier digitale Opleidingen Wft inclusief de bijbehorende digital classroom 

(examentraining) en Staatsexamen.

• Je bent verplicht om aanwezig te zijn bij alle voor/door jou geboekte (digitale) trainings- en/of 

examenmomenten binnen je Scholingstraject.

mailto:%20info%40hoffelijk.nl?subject=
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• Je bent verplicht om voor 1 december 2022 minimaal 2 digitale Opleidingen Wft te hebben doorlopen. Voldoe 

je niet aan dit vereiste, dan vergeven wij je plek - indien mogelijk gezien de Einddatum - aan iemand anders 

en wordt het subsidiebedrag van dit Scholingstraject aan jou gefactureerd. 

• Je bent verplicht om voor 1 maart 2023 minimaal 4 digitale Opleidingen Wft te hebben doorlopen. Voldoe je 

niet aan dit vereiste, dan wordt het subsidiebedrag van dit Scholingstraject aan jou gefactureerd.

• Indien je besluit om een trainingsdag of examenmoment te verzetten, dan zijn de voorwaarden van 

toepassing als opgenomen onder het kopje ‘Verzetten’. 

• Ingeval je het Scholingstraject (deels) annuleert, dan is het Scholingstraject niet langer kosteloos en dien je 

deze conform de voorwaarden af te ronden en wordt het subsidiebedrag van dit Scholingstraject aan jou 

gefactureerd.

• Indien je je wil afmelden (annuleren) voor het Scholingstraject of een trainingsdag of examenmoment wenst 

te verzetten kan dit per e-mail via info@hoffelijk.nl.

• Mocht je onverhoopt zakken voor een examen, is het herexamen voor eigen rekening.

• Het subsidiebedrag voor dit Scholingstraject bedraagt € 1.500,00 (zegge vijftienhonderdeuro).

Voorwaarde categorie C – Opleidingen Bewindvoerder, Budgetcoach of Schuldhulpverlener6 
Categorie C betreft scholing, die is gericht op afsluiting met een certificaat of diploma op middelbaar of hoger 

onderwijsniveau of een branche- of sector-erkend certificaat of diploma. 

• Het Scholingstraject bestaat uit meerdere opeenvolgende trainingsdagen. Je bent verplicht om aanwezig te 

zijn bij alle voor/door jou geboekte trainingsdagen binnen je Scholingstraject.

• Indien e-learning(s) onderdeel zijn van het door jou gekozen Scholingstraject ben je verplicht om binnen 3 

maanden na besteldatum 80% van de e-learning(s) doorlopen te hebben en deze voor de Einddatum volledig 

af te ronden. Voldoe je niet aan dit vereiste, dan vergeven wij je plek - indien mogelijk gezien de Einddatum - 

aan iemand anders en wordt het subsidiebedrag van dit Scholingstraject aan jou gefactureerd.

• Indien je besluit om een trainingsdag te verzetten, dan zijn de voorwaarden van toepassing als opgenomen 

onder het kopje ‘Verzetten’. 

• Ingeval je het Scholingstraject (deels) annuleert, dan is het Scholingstraject niet langer kosteloos en dien je 

deze conform de voorwaarden af te ronden en wordt het subsidiebedrag van dit Scholingstraject aan jou 

gefactureerd.

• Indien je je wil afmelden (annuleren) voor het Scholingstraject of een trainingsdag wenst te verzetten kan dit 

per e-mail via info@hoffelijk.nl.

• Het subsidiebedrag voor dit Scholingstraject bedraagt€ 1.500,00 (zegge vijftienhonderdeuro).

mailto:info%40hoffelijk.nl?subject=
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Voortijdige annulering door Hoffelijk
Hoffelijk behoudt zich het recht voor om jouw inschrijving te annuleren en/of te verplaatsen:

• Indien tijdens het Scholingstraject blijkt dat de kans aanwezig is dat je door je inzet/of het naleven van de 

voorwaarden het Scholingstraject niet zult/kunt afronden kan Hoffelijk al eerder het Scholingstraject met je 

beëindigingen. Op deze manier kan een andere Deelnemer wel van de gratis regeling gebruikmaken. In deze 

situatie zal gelden dat je dan het maximale subsidiebedrag dat Hoffelijk feitelijk zou hebben ontvangen voor 

het door jou gekozen Scholingstraject verschuldigd bent. Indien je meerdere Scholingstrajecten volgt zal in 

voornoemde gevallen het te betalen bedrag cumuleren. 

• Indien zich een situatie voordoet als opgenomen in de Algemene Voorwaarden verbonden aan de diensten/

producten binnen het Scholingstraject.

Verzetten
1. Afhankelijk van de startdatum van een trainingsdag worden kosten, welke niet teruggevorderd kunnen 

worden, in rekening gebracht indien je een trainingsdag binnen je Scholingstraject verzet:

a. Als de verzettingsdatum zich acht weken vóór de startdatum bevindt, worden er geen kosten in rekening 

gebracht.

b. Als de verzettingsdatum zich echter minder dan acht weken tot vier weken vóór de startdatum bevindt, 

wordt er 25% (zegge: vijfentwintig procent) van de trainingsdagkosten, zijnde verzettingskosten, in 

rekening gebracht.

c. Als de verzettingsdatum zich echter minder dan vier weken tot twee weken vóór de startdatum bevindt, 

wordt er 50% (zegge: vijftig procent) van de trainingsdagkosten, zijnde verzettingskosten, in rekening 

gebracht.

d. Als de verzettingsdatum zich minder dan twee weken voor de startdatum bevindt, wordt er 100% (zegge: 

honderd procent) van de trainingsdagkosten, zijnde verzettingskosten, in rekening gebracht.

2. Afhankelijk van de startdatum en de verplaatsingsdatum van een examen worden verzettingskosten, welke 

niet teruggevorderd kunnen worden, in rekening gebracht:

a. Als de verzettingsdatum zich meer dan veertien kalenderdagen vóór de examendatum bevindt, wordt € 

25,- (zegge: vijfentwintig euro) aan verzettingskosten in rekening gebracht. 

b. Als de verzettingsdatum zich veertien kalenderdagen tot één kalenderdag vóór de examendatum 

bevindt, wordt er 50% (zegge: vijftig procent) van de examenkosten als verzettingskosten in rekening 

gebracht. 

c.  Vanaf één kalenderdag voor de examendatum, wordt er 100% (zegge: honderd procent) van de 

examenkosten als verzettingskosten in rekening gebracht. 

d. Indien je het examen start, maar voortijdig afbreekt en/of staakt, wordt aangesloten bij sub c.

1    Op het volgen van je opleidingen binnen NL Leert Door zijn, per Scholingstraject, specifieke Algemene Voorwaarden van Hoffelijk, de Privacyverklaring en 

de Tijdelijke subsidieregeling NL Leert Door met inzet van scholing altijd van toepassing. Voornoemde documenten zijn te raadplegen op de website van 

Hoffelijk of de website van de Rijksoverheid.
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2  Dit betreft versie 2 van deze algemene voorwaarden. De aanpassing heeft plaatsgevonden op 12-8-2022 vanwege de verlenging van de Regeling door de 

overheid tot en maart 2023. Hierbij zijn de Einddatum alsmede de data binnen categorie C – Wft-opleidingen gewijzigd. 

3   Voor PA HFZ gelden de navolgende voorwaarden: https://www.hoffelijkgroep.nl/algemene-voorwaarden/#Financielezorg

   PA Juridisch gelden de navolgende voorwaarden: https://www.hoffelijkgroep.nl/algemene-voorwaarden/#juridisch

   PA wft gelden de navolgende voorwaarden: https://www.hoffelijkgroep.nl/algemene-voorwaarden/#HoffelijkFinancieel

4   Hiervoor gelden de navolgende voorwaarden: https://www.hoffelijkgroep.nl/algemene-voorwaarden/#HoffelijkFinancieel

5   Hiervoor gelden de navolgende voorwaardenhttps://www.hoffelijkgroep.nl/algemene-voorwaarden/#HoffelijkFinancieel & https://www.hoffelijkgroep.nl/

algemene-voorwaarden/#Examenreglement

6  Hiervoor gelden de navolgende voorwaarden: https://www.hoffelijkgroep.nl/algemene-voorwaarden/#Financielezorg

https://www.hoffelijkgroep.nl/algemene-voorwaarden/#Financielezorg
https://www.hoffelijkgroep.nl/algemene-voorwaarden/#juridisch
https://www.hoffelijkgroep.nl/algemene-voorwaarden/#HoffelijkFinancieel
https://www.hoffelijkgroep.nl/algemene-voorwaarden/#HoffelijkFinancieel
https://www.hoffelijkgroep.nl/algemene-voorwaarden/#HoffelijkFinancieel
https://www.hoffelijkgroep.nl/algemene-voorwaarden/#Examenreglement
https://www.hoffelijkgroep.nl/algemene-voorwaarden/#Examenreglement
https://www.hoffelijkgroep.nl/algemene-voorwaarden/#Financielezorg

