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DIE AFRIKAANSE PROTESTANTSE AKADEMIE MSW
Registrasienommer: 2002/031756/08
By die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding as ‘n privaat tersiêre
onderwysinstelling geregistreer kragtens die Hoër Onderwyswet van 1997
Registrasiesertifikaat Nr. 1999/HE08/001

A. VERSUIM OM FINANSIËLE VERPLIGTINGE NA TE KOM
In geval van studente wat nie hul finansiële verpligtinge betyds nakom nie, behou Die Afrikaanse
Protestantse Akademie hom die reg voor om die student se registrasie te kanselleer, om studieinligting te weerhou, toegang tot lesings en eksamen te weier, sertifikate te weerhou, asook taak- en
eksamenuitslae te weerhou, registrasie vir die volgende jaar te weier, die uitreiking van ‘n getuigskrif
vir studies aan ‘n ander tersiêre inrigting te weier, om regsaksie teen sodanige studente asook teen
die persoon aanspreeklik vir die rekening te neem. Die AP Akademie kan nie waarborg dat studieinligting of enige ander dienste betyds gelewer sal word indien ‘n student versuim om by die
betalingsooreenkoms te hou nie. Die student en persoon verantwoordelik vir die rekening sal albei
aanspreeklik gehou word vir kostes op prokureur-en-kliënt skaal verbonde aan die invordering van
uitstaande skuld.
B. ONDERNEMING/S deur aansoeker (ouer/voog indien van toepassing) en persoon
verantwoordelik vir die rekening
Indien die student minderjarig is, moet die aansoek en onderneming ook deur die ouer/voog
onderteken word.
Indien die student bygestaan word vir die betaling van die rekening, moet die persoon
verantwoordelik vir die rekening, ook die aansoekvorm en die onderneming onderteken.
1. Algemeen
Ek/ons verstaan en aanvaar dat die aansoek onder andere ook die implikasie van redelike
kredietkontrolemaatreëls, byvoorbeeld ‘n kontrolering kan deur die AP Akademie na die
kredietwaardigheid van die persoon verantwoordelik vir die rekening gedoen word.
Ek/ons gee hiermee toestemming dat sou ek in gebreke bly om betalings te maak volgens hierdie
ooreenkoms, my/ons persoonlike inligting hierin verskaf, aan ‘n kredietburo beskikbaar gestel mag
word, en sou ek/ons verdwyn, of een of beide van die adresse deur my in hierdie aansoek verlaat,
dat ek deur ‘n krediet buro opgespoor mag word. Ek/ons stem ook in om alle opspoor- en
invorderingskoste te betaal.
Ek/ons onderneem om te hou by alle reëls, regulasies, prosedures, beleide en besluite van die AP
Akademie, en dat ek die leiding van die AP Akademie in ag neem wat toepaslik is op studente in die
algemeen en/of op die kursus waarvoor ek registreer. Ek onderneem om die AP Akademie binne 21
kalenderdae skriftelik in kennis te stel van enige veranderinge in die student se persoonlike inligting
en/of enige kontakbesonderhede soos ooreengekom volgens die POPI-wetgewing. Ek verstaan en
aanvaar dat enige huwelikskontrak deur my aangegaan terwyl ek onder verpligting van hierdie
kontrak is, nie my aanspreeklikheid ten opsigte daarvan sal kanselleer nie.
Verder verklaar ek/ons dat ek/ons al die stipulasies van hierdie ooreenkoms verstaan en aanvaar,
veral die implikasies van die bostaande paragraaf, Versuim om finansiële verpligtinge na te kom en
om finansiële verpligtinge op die vasgestelde datums na te kom, asook die finansiële verpligtinge wat
spruit uit die kansellasie van studies na die betrokke afsnydatums.
2. Onderneming deur aansoeker

2.1 Ek verklaar dat ek die vorm volledig voltooi het, en dat alle besonderhede waar en korrek is.

Alle ondertekenaars moet bl. 1-3 parafeer: Aansoeker ...........................; Ouer/Voog ........................... en
Persoon verantwoordelik vir die rekening ...........................
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2.2 Ek verstaan en erken dat by die goedkeuring van die voornemende student se aansoek by die
AP Akademie, hierdie dokument en aanlyn-aansoek ‘n bindende kontrak tussen die aansoeker en/of
verantwoordelike persoon enersyds, en die AP Akademie andersyds sal wees.
2.3 Ek/ons, die ondergetekende(s), onderneem gesamentlik of individueel, wat ook al van
toepassing, dat ek/ons die bedrag van alle klasgelde en ander voorgeskrewe gelde, stiptelik sal
betaal voor of laatstens op die voorgeskrewe datums (vgl. Prospektus), soos deur die Raad van die
AP Akademie vasgestel en dat ek/ons oor die middele beskik om die finansiële verpligtinge na te
kom.
2.4 Ek die ondergetekende, onderneem om by die staking van kursusse en/of studie na die jaarlikse
gegewe afsnydatums, die volle uitstaande klasgelde asook ander gelde wat verskuldig mag wees, te
betaal, soos jaarliks deur die Raad van die Akademie vasgestel.
2.5 Ek verleen toestemming dat my/ons persoonlike inligting op die bediener van die AP Akademie
gestoor mag word soos deur die Onderwyswet vereis in die noodsaaklike korrespondensie met
SAQA (South African Qualification Authority), CHE (Council on Higher Education) en die
Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHET) gebruik mag word soos ooreengekom
volgens die POPI-wetgewing (wet 4 van 2013) en die institusionele beleid oor POPI.
2.6 Ek verleen toestemming dat basiese persoonlike inligting aan die Biblioteek beskikbaar gestel
mag word vir die uitreiking van ‘n gebruikersnaam en wagwoord om my in staat te stel om die
rekenaarstelsel te gebruik.
2.7 Hierdie onderneming is geldig vir die duur van die student se studie aan die AP Akademie en
daarna totdat alle verpligtinge (akademies, finansieel en administratief) deur hom/haar nagekom is.
2.8 Ek neem kennis dat ek toetsantwoorde/antwoordstelle/take/opdragte/referate/skripsies soos deur
die Fakulteitsraad vereis, betyds (op die voorgeskrewe datums) moet inlewer. Versuim om dit te
doen, of indien ek nie ‘n slaagpunt behaal nie, sal veroorsaak dat ek nie eksamentoelating sal verkry
nie.
3. Onderneming deur ouer/voog (indien student minderjarig is)

3.1 Ek verklaar dat ek sover my kennis strek die vorm volledig voltooi is, en dat alle besonderhede
waar en korrek is.
3.2 Ek verstaan en erken dat by die goedkeuring van die voornemende student se aansoek by die
AP Akademie, hierdie dokument en aanlynaansoek ‘n bindende kontrak tussen die aansoeker en/of
verantwoordelike persoon enersyds, en die AP Akademie andersyds sal wees.
3.3 Ek/ons, die ondergetekende(s), onderneem gesamentlik of individueel, wat ook al van toepasing,
dat ek/ons die bedrag van alle klasgelde en ander voorgeskrewe gelde stiptelik sal betaal voor of
laatstens op die voorgeskrewe datums (vgl. Prospektus), soos deur die Raad van die AP Akademie
vasgestel en dat ek/ons oor die middele beskik om die finansiële verpligtinge na te kom
3.4 Ek die ondergetekende, onderneem om by die staking van kursusse en/of studie na die jaarlikse
gegewe afsnydatums, die volle uitstaande klasgelde asook ander gelde wat verskuldig mag wees, te
betaal, soos jaarliks deur die Raad van die Akademie vasgestel.
3.5 Ek verleen toestemming dat my/ons persoonlike inligting op die bediener van die AP Akademie
gestoor mag word.
3.6 Hierdie onderneming is geldig vir die duur van die student se studie aan die AP Akademie en
daarna totdat alle verpligtinge (akademies, finansieel en administratief) deur hom/haar nagekom is.
4. Onderneming van persoon verantwoordelik vir die rekening indien dit nie die student self

of die ouer/voog is nie.
4.1 Ek verklaar dat ek sover my kennis strek die vorm volledig voltooi het, en dat alle besonderhede
waar en korrek is.

Alle ondertekenaars moet bl. 1-3 parafeer: Aansoeker ...........................; Ouer/Voog ........................... en
Persoon verantwoordelik vir die rekening ...........................
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4.2 Ek verstaan en erken dat by die goedkeuring van die voornemende student se aansoek by die
AP Akademie, hierdie dokument en aanlynaansoek ‘n bindende kontrak tussen die aansoeker en/of
verantwoordelike persoon enersyds, en die AP Akademie andersyds sal wees.
4.3 Ek/ons, die ondergetekende(s), onderneem gesamentlik of individueel, wat ook al van toepasing,
dat ek/ons die bedrag van alle klasgelde en ander voorgeskrewe gelde stiptelik sal betaal voor of
laatstens op die voorgeskrewe datums (vgl. Prospektus), soos deur die Raad van die AP Akademie
vasgestel en dat ek/ons oor die middele beskik om die finansiële verpligtinge na te kom
4.4 Ek die ondergetekende, onderneem om by die staking van kursusse en/of studie na die jaarlikse
gegewe afsnydatums, die volle uitstaande klasgelde asook ander gelde wat verskuldig mag wees, te
betaal, soos jaarliks deur die Raad van die Akademie vasgestel.
4.5 Hierdie onderneming is geldig vir die duur van die student se studie aan die AP Akademie en
daarna totdat alle verpligtinge (akademies, finansieel en administratief) deur die student nagekom is.
5. Hierdie dokument en aanlyn-aansoek is opgestel in ooreenstemming met die basiese

vereistes van die POPI-wetgewing, wet 4 van 2013. POPI verwys na SA se Wet op die
beskerming van Persoonlike Inligting, wat ten doel het om die prosessering en hantering
van persoonlike inligting te reguleer.
5.1 Ek verklaar dar die AP Akademie my kontakbesonderhede aan mede studente wat sosiale
funksies organiseer sowel as aan klas- en studiegroepe mag verskaf.
5.2 Ek verklaar dat die AP Akademie my Puntestaat/Akademiese rekord (op aanvraag) aan die
person verantwoordelik vir die rekening mag verskaf mits toestemming nie terug getrek word deur ‘n
amptelikke brief nie.
5.3 Ek verklaar dat indien ek aan die BDIV kursus deelneem, dat my Puntestaat/Akademiese record
(op navraag) aan die Kuratorium van die AP Kerk verskaf mag word.
5.4 Ek verklaar dat my inligting (finansiëel, akademies en administratief) gebruik mag word om my te
kontak en om met my te kommunikeer.

Persoon verantwoordelik vir die rekening
Volle name en van:

Handtekening:

Datum:

Student
Volle name en van:

Handtekening:

Datum:

Alle ondertekenaars moet bl. 1-3 parafeer: Aansoeker ...........................; Ouer/Voog ........................... en
Persoon verantwoordelik vir die rekening ...........................

