
AANVULLENDE VOORWAARDEN (STAP-BUDGET) VAN COMPETENCE FACTORY

Voor trainingen en opleidingen die (deels) gefinancierd worden middels het STAP-budget,
gelden een aantal afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de algemene
voorwaarden.

Competence Factory is lid van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en
Opleiding (NRTO) en deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in lijn met de algemene
voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.

Lees hier onze algemene voorwaarden voor cursisten en voor bedrijven.

Algemene Voorwaarden - Voor bedrijven

Algemene Voorwaarden - Voor cursisten

Omschrijving regeling

De subsidieregeling STAP-budget is een regeling van de Nederlandse overheid waarmee
werkenden en werkzoekenden €1.000,- (inclusief btw) per jaar kunnen krijgen voor het
volgen van opleidingen, trainingen of cursussen. STAP staat voor STimulering
ArbeidsmarktPositie. De overheid wil je met deze regeling helpen om je te ontwikkelen
tijdens je loopbaan en je positie op de arbeidsmarkt te versterken.

Kijk voor alle voorwaarden van het STAP-budget op stapuwv.nl.

Artikel 1 – Beëindiging van de overeenkomst
In aanvulling op artikel 6 uit de algemene voorwaarden geldt dat de overeenkomst
kosteloos geannuleerd kan worden indien de aanvraag niet door UWV wordt goedgekeurd.

Artikel 2 – Ongedaan maken van een reservering met het STAP-budget
Tussen het moment van reservering van de training/opleiding en het indienen van een
aanvraag voor het STAP-budget bij UWV, kan de reservering ongedaan worden gemaakt,
waarmee de overeenkomst kosteloos wordt beëindigd. Dit kan ook als UWV de aanvraag
voor STAP-budget heeft afgewezen.

Artikel 3 – Betaling
In aanvulling op artikel 11 uit de algemene voorwaarden geldt dat tot €1.000,- (incl. btw)
van de opleidingskosten wordt voldaan door UWV. Een eventueel restantbedrag wordt
door de consument, dan wel zijn/haar werkgever of een andere partij, voldaan. Het
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(eventuele) restantbedrag wordt berekend over de prijs van de training inclusief btw min
de €1.000,- STAP-subsidie. De consument is zelf verantwoordelijk voor de de afhandeling
van de betaling van het restantbedrag.

Rekenvoorbeelden:

Training Design Thinking in a Day

Kosten excl. btw: €695,-

Kosten incl. btw: €840,95

STAP-budget subsidie incl. btw: €1.000,-

Restantbedrag na STAP-subsidie: €-159,05

In dit geval hoeft de consument geen restantbedrag te voldoen.

Training Zakelijk Tekenen

Kosten excl. btw: €1.125,-

Kosten incl. btw: €1.361,25

STAP-budget subsidie incl. btw: €1.000,-

Restantbedrag na STAP-subsidie: €361,25

In dit geval voldoet de consument, dan wel zijn/haar werkgever of een andere partij, een
bedrag van €361,25.

Artikel 4 - Korting

Indien een training of opleiding (deels) gefinancierd wordt middels het STAP-budget,
vervallen alle kortingsacties en aanbiedingen. De consument komt niet in aanmerking
voor tijdelijke acties als introductie- en last-minute kortingen. Daarnaast ontvangt de
consument ook geen gratis producten.

Uitzondering: de korting binnen een opleiding blijft wel gelden, omdat het
opleidingsvoordeel direct in de prijs van de opleiding doorberekend wordt.

Artikel 5 - Verplaatsing

Dit recht gaat in op het moment dat ondernemer aan consument heeft bevestigd dat de
aanvraag akkoord is. Voor ieder verzoek tot verplaatsing vanuit de consument wordt
€125,- exclusief btw in rekening gebracht, indien er bij de inschrijving niet is gekozen voor
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verplaatsingsgarantie. De verplaatsingsgarantie bedraagt 3,5% over de totaalprijs van de
training of opleiding, voor aftrek van de STAP-subsidie. Deze kosten zijn voor eigen rekening
van de consument. De consument dient de verplaatsing zelf naar UWV te communiceren.
Ondernemer behoudt het recht om, indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde
Opleiding of een bepaalde Opleidingsmodule naar het oordeel van ondernemer
onvoldoende is, met de consument overeen te komen dat de betreffende

Opleiding of de betreffende Opleidingsmodule op een andere Opleidingslocatie,

andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. De consument dient ook deze
verplaatsing(en) zelf naar UWV te communiceren.

Artikel 6 – Annulering

Dit recht gaat in op het moment dat ondernemer aan consument heeft bevestigd dat de
aanvraag akkoord is. Zie de algemene voorwaarden met betrekking tot de hoogte van de
annuleringskosten die worden gehanteerd. De consument dient de annulering zelf naar
UWV te communiceren.

Artikel 7 – Bewijs van deelname

Na het verstrijken van de einddatum van het opleidingstraject verstrekt ondernemer een
Bewijs van deelname aan UWV. In dit Bewijs van deelname staat het resultaat van het
gevolgde opleidingstraject. Dit kan positief of negatief zijn. Een positieve verklaring wordt in
ieder geval afgegeven als de scholing is afgerond met een diploma of certificaat, er een
aanwezigheids- of deelnamepercentage van ten minste 80% is geweest of als ten minste
80% van het vereiste aantal studiepunten (in het geval van een meerjarige opleiding) is
behaald. Als het Bewijs van deelname negatief is kan UWV ertoe overgaan het
subsidiebedrag bij de consument terug te vorderen, en/of de consument voor een periode
uit te sluiten van de subsidieregeling STAP-budget .

Artikel 8 – Aansprakelijkheid Competence Factory

In aanvulling op artikel 14 uit de algemene voorwaarden geldt dat ondernemer niet
aansprakelijk is voor eventuele onjuistheden in de aanvraag van de consument bij UWV.

Ondernemer is niet aansprakelijk voor een eventuele terugvordering van de door UWV
verstrekte subsidie bij een negatief Bewijs van deelname.

Artikel 9 – Persoonsgegevens

In aanvulling op artikel 15 uit de algemene voorwaarden geldt dat ondernemer de
gegevens over inschrijvingen voor STAP-opleidingen doorgeeft aan UWV. Ook is
ondernemer vanuit de STAP-regeling verplicht informatie over de afronding van de
opleiding te delen met UWV.
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