Algemene voorwaarden Praktijk IkZeker
per september 2018
Deelname aan het onderwijsondersteunende aanbod
van Praktijk IkZeker en aan de Relax Kids club betekent
dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
U vindt hier onder de algemene voorwaarden voor de Relax Kids
club bij punt 1, daarna volgt een deel met algemene
voorwaarden voor het onderwijsondersteunende aanbod bij punt 2.
1. Relax Kids club:
1.1 Praktijk IkZeker kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
schade of opgelopen letsel van de cursist. Praktijk IkZeker is niet aansprakelijk voor
eventuele gebeurtenissen onderweg, van en/of naar de praktijk (of eventueel een andere
leslocatie).
1.2 De ouder/verzorger is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te
melden aan de docent, voor aanvang van de les.
1.3 Een reguliere Relax Kids les is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere
geneeswijze.
1.4 Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de docent overwegen het kind te
weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op
de veiligheid / verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de
aandoening van het kind door de docente. Dit gebeurt in goed overleg met de
ouders/verzorgers.
1.5 Het achterhouden van medisch noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat de
docent deelname aan de lessen ontzegt.
1.6a1 De tarieven staan vermeld op de website. Het cursusgeld dient vooraf en per lesblok
te worden betaald. Wanneer een ouder/verzorger zijn/haar betalingsverplichtingen niet
tijdig nakomt, behoudt de docent zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te
weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
16a2 Facturen hebben een betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum.
16a3 Eventuele incassokosten worden op de klant verhaald.
1.6b1 Bij aanbod voor scholen/bedrijven wordt een aparte offerte opgesteld. Deze is 3
weken geldig en de vervaldatum staat op de offerte vermeld.
16b2 Facturen hebben een betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum.
16b3 Eventuele incassokosten worden op de klant verhaald.
1.7 Kortingscodes kunnen bij aanvang van een lesblok ingeleverd worden en zullen dan
verrekend worden met het termijnbedrag.

1.8 Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk. Als de cursist besluit reeds betaalde
lessen op de leskaart niet meer te willen volgen is restitutie niet mogelijk. Bij tijdig afmelden
kan de les wel kosteloos ingehaald worden.
1.9 Afmelden voor een les dient uiterlijk de avond voor de les, voor 20.00uur plaats te
vinden. Een afmelding kan zowel telefonisch als per e-mail worden doorgegeven. Zo niet,
dan kan de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden.
1.10 Het cursusgeld kan tussen thema’s door worden verhoogd, cursisten worden hiervan
tijdig op de hoogte gesteld. Indien een cursist het met deze verhoging niet eens is dan
bestaat de mogelijkheid voor de cursus per direct te stoppen. De cursist dient wel aan de
alle voorafgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.
1.11 Tijdens de les kan het voorkomen dat er foto's genomen worden die ook op de website
of voor andere promotionele doeleinden gebruikt worden. Als u hier bezwaar tegen heeft
dient U dit schriftelijk te melden aan Praktijk IkZeker.
2. Onderwijsondersteunend aanbod:
2.1 Praktijk IkZeker kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
schade of opgelopen letsel van de leerling. Praktijk IkZeker is niet aansprakelijk voor
eventuele gebeurtenissen onderweg, van en/of naar de praktijk (of eventueel een andere
leslocatie).
2.2 Ouders zijn verplicht de docent op de hoogte te stellen van eventuele (medische)
belemmeringen van de leerling. Zo kan in goed overleg tot een passend aanbod worden
gekomen.
2.3 Praktijk IkZeker kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor
achterblijvende c.q. tegenvallende resultaten, prestaties en/of vorderingen van de leerling.
2.4 De tarieven van het onderwijsaanbod staan vermeld op de website. U dient binnen 14
dagen na facturering de betaling hier van te voldoen.
2.5 Wanneer een ouder/verzorger zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt,
behoudt de docent zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan
de betalingsverplichting is voldaan.
2.5 Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk. Als de cursist besluit reeds betaalde
lessen op de leskaart niet meer te willen volgen is restitutie niet mogelijk. Bij tijdig afmelden
kan de les wel kosteloos ingehaald worden.
2.6 Afmelden voor een les dient uiterlijk de avond voor de les, voor 20.00uur plaats te
vinden. Een afmelding kan zowel telefonisch als per e-mail worden doorgegeven. Zo niet,
dan kan de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden.

2.7 Het tarief kan tussentijds worden verhoogd, Praktijk IkZeker zal u hier tijdig van op de
hoogte stellen. Indien u het met deze verhoging niet eens is dan bestaat de mogelijkheid
per direct te stoppen. U dient wel aan de alle voorafgaande betalingsverplichtingen te
hebben voldaan.
2.7a1 Facturen hebben een betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum.
2.7a2 Eventuele incassokosten worden op de klant verhaald.
2.8 Tijdens de les kan het voorkomen dat er foto's genomen worden die ook op de website
of voor andere promotionele doeleinden gebruikt worden. Als u hier bezwaar tegen heeft
dient U dit schriftelijk te melden aan Praktijk IkZeker.

