
Praktische zaken

Aanvraag
1. Vul bijgevoegd aanvraagformulier in onderteken dit. Uw aanvraag kan niet behandeld worden zonder het volgende:

a) een niet-terugvorderbaar inschrijvingsbedrag van US$185.

b) een niet-terugvorderbaar bedrag voor lesgeld van US$150. Dit zal worden verrekend met het lesgeld van uw eerste semester.

c) Een kredietkaartnummer voor de reservering van uw huisvesting. NESE zal geen kosten aanrekenen via uw kredietkaart als u voldoet aan 
alle voorwaarden van de NESE-huisvestingsovereenkomst.

d) een niet-terugvorderbaar bedrag van US$90 als u gebruikmaakt van express-diensten.

e) Een brief ter bevestiging van financiële ondersteuning. Dit kan ofwel een brief van uw bank met vermelding van het saldo van uw rekening 
zijn ofwel een brief waarin financiële ondersteuning wordt gewaarborgd en een brief van de bank van de persoon, organisatie of werk- 
gever die als sponsor optreedt. Uw brief betreffende de Financiële Steun moet aangeven dat uzelf of uw sponsor over een fonds van 
minstens US$3800 per sessie beschikt.

2. U kan zich rechtstreeks bij NESE aanmelden op APPLY.NESE.EDU of u kan dit ingevuld formulier per post, fax of e-mail verzenden naar: 
apply@nese.edu

Inschrijving
Wanneer u zich bij NESE inschrijft, dient u het volgende mee te nemen:

• uw paspoort en uw I-20 formulier.

• een betalingsbewijs van de voorafbetaling van uw lesgeld en huisvesting.

• bewijs van bestaande ziekteverzekering als u geen gebruikmaakt van de ziekteverzekering van NESE.

Als u hulp nodig heeft bij het invullen van de aanvraag en het huisvestingsformulier, ga dan naar uw plaatselijke vertegenwoordiger van  de 
New England School of English (NESE), of neem telefonisch contact op. Uw vertegenwoordiger geeft u graag de hulp die u nodig heeft

Wij zullen uw aanvraag nakijken. Na aanvaarding stuurt NESE u:

• een aanvaardingspakket met daarin uw aanvaardingsbrief van NESE.

• een brief met betrekking tot huisvesting en een Huisvesting aanvaardingsovereenkomst, als u zich voor huisvesting heeft ingeschreven.

• een I-20 Formulier: Noteer dat wet van de Verenigde Staten voorschrijft dat een I-20 formulier alleen aan studenten kan worden uitgereikt die 
van plan zijn om voltijds de intensieve opleiding Engelse taal te volgen. Als u van plan bent om het intensieve programma van NESE (voltijds) 
te volgen, zal NESE u een I-20 formulier verstrekken. Neem het I-20 formulier mee naar de Ambassade. van de Verenigde Staten of consulaat 
wanneer u zich inschrijft voor uw studentenvisum (F-1). De wet in de Verenigde Staten staat niet toe dat studenten deeltijds studeren met een 
F-1 visum.

Betaling
Alle kosten dienen 2 weken voor aanvang van uw eerste semester te zijn voldaan en 2 weken voorafgaand elk semester waar u aan 
deelneemt. Wij aanvaarden kredietkaarten, US$ traveller’s cheques, postwissels, “flywire”: https://NESE.flywire.com, of bankwissels 
(opgenomen van een US$-rekening) verschuldigd aan de New England School of English. U kunt ook betalen via een directe overschrijving. 
Voor een directe overschrijving dient u zowel het ABA-nummer als de SWIFT-code op te geven.

Alle bedragen worden teruggevorderd in dezelfde vorm waarin de betaling gebeurde.

Als NESE uw aanvraag afwijst, of een volledige les wordt geannuleerd, zal een volledige terugbetaling uitgevoerd worden binnen de 30 
dagen. Indien visa weigering, worden niet-terugvorderbare kosten teruggestort. Opmerking: het beleid voor restitutie van vertegenwoordigers 
kan afwijken van die van NESE. Neem voor meer informatie contact op met NESE of uw vertegenwoordiger.

Annulatie en terugvordering
Datum van annulatie: Meer dan 2 weken voor de  

aanvang van het semester
Minder dan 2 weken voor de 
aanvang van het semester

Na aanvang van het semester

Inschrijvingsgeld Niet terugvorderbaar Niet terugvorderbaar Niet terugvorderbaar

Voorschot lesgeld Niet terugvorderbaar Niet terugvorderbaar Niet terugvorderbaar

Betaling van het lesgeld Volledig terugvorderbaar Volledig terugvorderbaar
Pro-Rata kost evenals één week 
Onderwijsgeld worden ingehouden

Huisvestingswaarborg Niet terugvorderbaar Volledig terugvorderbaar Volledig terugvorderbaar

Betaling voor huisvesting Volledig terugvorderbaar US$250 kosten Huurwaarborg
Pro-rata Kosten plus US$250 
kosten Huurwaarborg

Naam van de 
bank:

Cambridge Trust Company 

1336 Massachusetts Avenue

Cambridge, MA 02138 USA

ABA #: 011300595, SWIFT-CODE: CAUPUS31 

Te crediteren aan: The New England School of English

Rekening #: 1228350900

NL1617



Afhalen op de luchthaven
Wij kunnen ervoor zorgen dat u op de luchthaven wordt opgehaald tegen een tarief van US$90 per enkele rit. Voor vervoer van en naar de 
luchthaven na middernacht, op Thanksgiving, Kerst, Oudejaarsavond en Nieuwjaar geldt een toeslag van US$60. Het is goedkoper om een 
taxi te nemen (ongeveer US$75-US$85).

Huisvesting
Voor huisvesting heeft u de keuze uit een gastgezin of studentenverblijf. Studenten die een voltijdse opleiding volgen, hebben voorrang. 
Vul het aanvraagformulier voor huisvesting volledig in, en wij zorgen ervoor dat alles geregeld is VOOR u aankomt. Alle studenten worden 
verzocht aan te komen de zondag voorafgaand de eerste dag van hun semester, en te vertrekken op de zaterdag aansluitend na de laatste 
dag van hun semester. Als er toestemming is verleend voor een langer verblijf, zal een extra toeslag aangerekend worden. Na beëindiging van 
uw opleiding mag u niet blijven in een gastgezin of studentenverblijf van NESE. NESE moet de huisvestingswaarborg ontvangen voordat we 
een plaats voor u kunnen reserveren in de NESE-huisvesting.

Ziekteverzekering
Tijdens uw opleiding in de Verenigde Staten dient u verzekerd te zijn tegen ziektekosten. U kunt deze verzekering bij NESE afsluiten, of bewijs 
(in het Engels) van bestaande dekking voorleggen. Neem voor meer informatie over het beleid rechtstreeks contact op met NESE.

Uiterste inleverdatum van de aanvraag
Na ontvangst van uw aanvraagformulier sturen wij u een informatiepakket, een “Aanvaardingspakket”, met daarin uw I-20 formulier (als u 
daarom heeft gevraagd). Dit materiaal wordt gewoonlijk via de normale post verstuurd. Als uw aanvraag minder dan 45 dagen voor aanvang 
van de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, is ontvangen, raden wij u aan, door de kritische aard van het materiaal in het pakket, ons 
te verzoeken om uw “Aanvaardingspakket” via een express-dienst te versturen.  Als u het pakket via een express-dienst wenst te ontvangen, 
zullen wij u de verzendkosten van US$90 aanrekenen

Voorwaardelijke toelatingsbrief
Als u een voorwaardelijke toelatingsbrief nodig heeft, neem dan contact op met onze administratie die u daarmee graag helpt.

Persoonlijke uitgaven
Persoonlijke uitgaven zijn ongeveer US$550 per maand (uitgaven in winkels, entertainment, vervoer, enz.) Boeken kosten  ongeveer US$140 
per semester van vier weken.

Temperatuur
De gemiddelde temperaturen zijn in het voorjaar 10°C , in de zomer 22°C, in de herfst 13°C, en -1°C in de winter. Extreme temperaturen kunnen 
echter variëren van 37°C in de zomer tot -18°C in de winter.

Meer informatie
Als u meer informatie wenst of vragen hebt over eventuele andere dingen over The New England School of English, neem dan gerust contact 
op via de telefoon (617) 864-7170, de fax (617) 864-7282 of per e-mail naar admissions@nese.edu. We zijn er om u te helpen. Onze telefoons 
worden 24 uur per dag beantwoord. Neem contact met ons op wanneer het u het beste schikt.

1.  Dit inschrijfgeld is een niet-terugvorderbaar eenmalig bedrag

2.  Het niet-terugvorderbaar bedrag voor lesgeld zal worden verrekend met het lesgeld 
van uw eerste semester

3.  NESE brengt geen kosten in rekening via uw kredietkaart als u voldoet aan alle 
voorwaarden van de NESE-huisvestingsaanvaardingsovereenkomst.

4.  Voor facultatieve opleidingen na schooltijd gelden toeslagen van US$335 - US$670, 
afhankelijk van de betreffende opleiding.

5.  Per week zijn er 16 maaltijden inbegrepen.

6.  Per week zijn er 14 maaltijden inbegrepen.

7.  Alle prijzen gelden tot december 2017.

8. NESE is tijdens de laatste week van april, de laatste week van augustus en de laatste twee 
weken van december gesloten. Gedurende deze periode wordt huisvesting van NESE 
alleen verstrekt aan studenten die daarna met studie doorgaan tegen een toeslag van 
US$47 - US$190 per nacht, afhankelijk van een persoonlijke of gedeelde betrekking.

9. Prijs voor een gedeelde kamer. De prijs voor een éénpersoonskamer is US$2710 per semester.

10. Als een student de kosten voor 2 intensieve semesters in één keer voldoet, wordt een 
korting gegeven. Het bedrag voor het gelijktijdige betalen van het lesgeld voor het 8 
weken durende intensieve programma bedraagt US$3850.

11. De ziekteverzekering van NESE dekt uitsluitend houders van een NESE F-1 visum. De 
verzekering dekt geen reeds bestaande aandoeningen. Neem voor meer informatie  over 
het beleid rechtstreeks contact op met NESE. 

12. Actiecode “GOODNEWS2017” is geldig tot en met December 2017.

Prijzen - 4 Weken                                                             2017 Kortingsactie12

Inschrijvingskosten1 US$185

Voorschot van het lesgeld1,2 US$150

Huisvestingswaarborg3 US$250

Verzendkosten US$90

Semi-Intensief programma (9:00 - 12:30) Intensief programma (9:00 - 3:15)10

Lesgeld4,7 US$1440 US$1440 US$1975 US$1975

Gastgezin5,7,8 US$1310 --- US$1310 ---

Studentenverblijf6,7,8,9 --- US$1750 --- US$1750

TOTAAL US$2750 US$3190 US$3285 US$3725

Ziekteverzekering 11 --- --- US$150 US$150

Teneinde een korting te krijgen van 10% op 
Onderwijsgeld en 5% korting op huisvesting, voer de 
actiecode “GOODNEWS2017” in bij het verzenden van 
uw aanvraag via http://apply.nese.com.

Naschoolse Cursussen en privé-lessen komen niet in 
aanmerking voor deze actie.



Naam 
Dhr.   

Mevr.   

Achternaam Voornaam Tussennaam

Adres (vast)
Adres

  Woonplaats Land                                        Postcode

  Telefoon Mobiele telefoon

  E-mail Skype

Geboortedatum Geboorteland Land van inwoning
  (dag/maand/jaar)

Heeft u een studentenvisum (F-1) nodig?   Ja   Nee   Zo niet, welk soort visum heeft u dan?

Ik wil bijwonen het   Semi-Intensief programma (9:00 - 12:30)  Intensief programma (9:00 - 15:15)

Controleert u de semesters die u wilt bijwonen:

2016 Semesters 2017 Semesters
 4 januari - 29 januari  27 juni - 22 juli  3 januari - 27 januari  26 juni - 21 juli

 1 februari - 26 februari  25 juli - 19 augustus  30 januari - 24 februari  24 juli - 18 augustus

 29 februari - 25 maart  29 augustus- 23 september  27 februari - 24 maart  28 augustus- 22 september

 28 maart - 22 april  26 september - 21 oktober  27 maart - 21 april  25 september - 20 oktober

 2 mei - 27 mei  24 oktober - 18 november  1 mei - 26 mei  23 oktober - 17 november

 31 mei - 24 juni  21 november - 16 december  30 mei - 23 juni  20 november - 15 december

Wilt u dat wij voor u huisvesting verzorgen?  Ja       Nee

Ik wil graag  een gastgezin    een studentenverblijf

Vereiste data

Informatie over gastgezin
Kunt u wonen bij een gezin met kleine kinderen?  Ja  Nee  Geen voorkeur

Kunt u wonen bij een gezin met katten?  Ja  Nee

Kunt u wonen bij een gezin met honden?  Ja  Nee

Rookt u?  Ja  Nee

Kunt u wonen bij mensen die roken?  Ja  Nee  Geen voorkeur

Heeft u één of meerdere allergieën?  Ja  Nee (indien ja, vermeld dan essentiële info)

Welke informatie mogen wij uw gastgezin over uzelf verschaffen?

Informatie over het studentenverblijf
Wat voor soort kamer wilt u?  Eénpersoons  Gedeeld

Rookt u?  Ja  Nee

Huisvestingswaarborg
NESE moet uw huisvestingswaarborg ontvangen voordat we een plaats voor u kunnen reserveren in de NESE-huisvesting. Geef 
uwkredietkaartgegevens op voor deze waarborg. NESE zal geen kosten aanrekenen via uw kredietkaart als u voldoet aan alle 
voorwaarden van de NESE-huisvestingsaanvaardingsovereenkomst.

 Ik wil een waarborg voor mijn NESE-huisvesting geven via een kredietkaart. (Er worden geen kosten in rekening gebracht als u 
voldoet aan alle voorwaarden van de NESE-huisvestingsaanvaardingsovereenkomst. Als u de voorwaarden van de NESE-huisvesting
saanvaardingsovereenkomst niet respecteert kan maximaal US$250 per sessie in rekening worden gebracht.)

  Visa   MasterCard   American Express   Diners

Kredietkaart # Beveiligingscode Vervaldatum

Naam van de kaarthouder Handtekening van de kaarthouder
In blokletters
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Aanvraagformulier: Deel 1
1. Gelieve beide kanten van dit aanvraagformulier in HOOFDLETTERS in te vullen.

2. Voeg bij deze aanvraag het volgende bij:
a. een niet-terugvorderbaar inschrijvingsbedrag van US$185
b. een niet-terugvorderbaar bedrag voor lesgeld van US$150 dat dat zal worden verrekend met het 

lesgeld van uw eerste semester

c. Een kredietkaartnummer voor de reservering van uw huisvesting. NESE zal geen kosten aanrekenen 
via uw kredietkaart als u voldoet aan alle voorwaarden van de NESE- huisvestingsovereenkomst

d. een niet-terugvorderbaar bedrag van US$90
e. een brief met betrekking tot financiële garantie

3. Onderteken het aanmeldingsformulier (als u nog geen 21 jaar bent dient het formulier 
ook door één van ouders of voogden ondertekend te worden) en stuur het formulier 
terug via normal post, fax of e-mail naar:

        Admissions Office 
     The New England School of English 
     Harvard Square 
     36 John F. Kennedy Street 
     Cambridge, MA 02138 USA 
     E-mailadres: apply@nese.edu          fax: (617) 864-7282 



Betaalinformatie
 Ik wil mijn schoolgeld betalen met een kredietkaart.

Brengt u het bedrag van US$ in rekening op mijn kredietkaart.

 Visa  MasterCard  American Express  Diners

Kredietkaart # Beveiligingscode Vervaldatum

Naam van de kaarthouder Handtekening van de kaarthouder
In blokletters

 Ik betaalde mijn kosten met “flywire”: https://NESE.flywire.com                 Ik heb de kosten via een bankoverschrijving betaald.

Datum van overschrijving: Bedrag van overschrijving US$ Overschrijving referentie#
(dag/maand/jaar) Indien van toepassing

Informatie over aanvaardingspakket
Stuur mij het aanvaardingspakket (inclusief mijn I-20 formulier als ik daarom heb gevraagd)

 via express-dienst (Ik heb voor deze dienst US$90 bijgevoegd)

 via luchtpost (kosteloos)
Adres

naar

 het vaste adres hierboven, of
Woonplaats nvt

 een ander adres:
Land Postcode

Contactgegevens in geval van noodsituatie
Met wie moet NESE in een noodgeval contact opnemen?

Naam

Relatie tot die persoon Telefoon

Mobiele telefoon E-mail

Financiële certificering, huisvestingswaarborg en medische toestemming
Ik begrijp en aanvaard de kosten voor het volgen van de lessen aan de New England School of 
English, zoals aangegeven op de bijgevoegde kostenpagina. Ik begrijp ook volledig de tabel over 
annulering en terugbetalingen gerelateerd aan het volgen van de lessen aan de New England 
School of English, zoals is beschreven in het inschrijvingsformulier. Ik accepteer dat ik juridisch 
aansprakelijk kan worden gesteld voor alle kosten en eventuele annuleringen door de kandidaat 
gerelateerd aan het volgen van de lessen aan de New England School of English. In plaats van het 
betalen van US$250 als borg voor huisvesting, ga ik akkoord met het verstrekken van een garantie in 
de vorm van een kredietkaartnummer en vervaldatum aan NESE. Ik begrijp dat deze kaart zal worden 
gekrediteerd als niet aan alle voorwaarden van de NESE-huisvestingsaanvaardingsovereenkomst

voldaan werden. Het maximale bedrag kan oplopen tot US$250 per sessie. De huisvestingswaarborg 
zal niet langer dan 90 dagen na mijn vertrek uit de huisvesting van NESE worden ingehouden. Ik 
geef hierbij toestemming voor het stellen van medische diagnoses en behandelingen vzoals is 
verwondingen of ziekte en het vrijgeven van medische informatie voor medische behandelingen en 
verzekeringsdoeleinden. Ik accepteer de verantwoordelijkheid voor medische uitgaven die hoger 
zijn dan de hoogste limiet van elke ziekteverzekering en alle reeds bestaande aandoeningen die 
niet door de ziekteverzekering worden gedekt. Het indienen van deze aanmelding houdt in dat u de 
algemene voorwaarden van inschrijving accepteert die u bij het inschrijvingspakket heeft ontvangen.

Naam van de aanvrager Naam van de ouder of voogd indien onder de 21

Handtekening van de aanvrager Datum Handtekening van de ouder of voogd indien onder de 21 Datum

Wat is uw huidig beroep.

Hoe of waar ontving u dit aanvraagformulier.

Aanvullende informatie
Beschrijf uw doelstellingen voor uw aanwezigheid op NESE.

Informatie over luchthaventransport

 Ja. Ik wil graag op de luchthaven worden opgehaald. Ik begrijp dat de kosten hiervoor US$90 bedragen. 

 Nee, ik hoef niet op de luchthaven worden opgehaald.

Aanvraagformulier: Deel 2

Informatie over ziekteverzekering
 Ja. Ik wil de ziekteverzekering van NESE afsluiten. Ik begrijp dat de kosten voor de ziekteverzekering van NESE US$150 per semester 
bedragen.

 Nee, ik wil de ziekteverzekering van NESE niet afsluiten. Ik heb mijn eigen verzekering.

36 John F. Kennedy Street
Cambridge, MA 02138, USA
tel (617) 864-7170 u fax (617) 864-7282
e-mail: admissions@nese.edu
http://www.nese.edu

©2017, The New England School of English, Inc.  All Rights Reserved.
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