’t Examenpark neemt extra Corona maatregelen, volledig in lijn met het
overheidsbeleid.
’t Examenpark houdt zich aan maximaal 30 aanwezige mensen per ruimte. Dit zijn dus maximaal 28
examenkandidaten en twee Examenpark medewerkers. We verzoeken u dringend een mondkapje te
dragen tot het moment dat u aan tafel zit en de anderhalve meter onderlinge afstand te respecteren.
Mocht een mede-examenkandidaat of Examenpark medewerker zich hierin vergissen verzoeken we
u deze persoon op vriendelijke toon hierop te attenderen. Volg ook de overheidsrichtlijnen als u, of
een gezinslid, klachten heeft. Samen komen we deze moeilijke periode door.

U krijgt helaas geen geld terug als u niet kunt komen door Corona.
’t Examenpark heeft op verzoek van de branche besloten, zolang de overheidsmaatregelen dit
toestaan, de toetsen wél door te laten gaan. Ook heeft ’t Examenpark besloten het grootste deel van
de extra kosten op zich te nemen, zoals bijvoorbeeld de kleinere klassen bij gelijkblijvende locatie- en
personeelskosten. Een uitzondering in de kosten die ’t Examenpark niet op zich kan nemen zijn de
kosten van een examenkandidaat die binnen 2 weken voor het examenmoment niet kan komen, al
dan niet door Corona.
We realiseren ons dat het erg zuur voor u is, dat u toch kosten maakt terwijl u door Corona niet aan
het examen deel kunt nemen. ’t Examenpark heeft wel een plaats voor u gereserveerd en het is
tegen redelijke administratieve kosten niet mogelijk deze plaats nog aan een ander te geven.
Alleen op deze wijze kan ‘t Examenpark examens wel door laten gaan.
Toch kan ’t Examenpark u wel deels tegemoet komen. U wordt voor de helft van de kosten
gecompenseerd in de vorm van een korting op een volgend zelfde examen bij ’t Examenpark. Dit
kunnen we doen, omdat een deel van de kosten die ’t Examenpark maakt variabel zijn. Op deze wijze
hopen we samen de last te delen en samen deze moeilijke periode door te komen, terwijl we tegen
zo min mogelijk kosten toch zoveel mogelijk veilig doorgaan met het leven.
Als u twijfelt verzoeken we u zich niet in te schrijven voor examens totdat Corona volledig achter ons
ligt. Als u meer dan twee weken vooraf uw examen verzet, zijn de administratieve kosten €50 (incl.
BTW) en zal ’t Examenpark proberen uw tafeltje nog aan een andere kandidaat aan te bieden.

