Ken je Kracht training & coaching
Caroline van Bommel
Patrijsstraat 45
3291XN Strijen

Algemene voorwaarden Ken je Kracht trainingsbureau
De Sta Sterk training (in groepsverband) omvat de volgende onderdelen:
 1 intakegesprek met ouder(s) en kind van 45 minuten à € 37, 10 lessen voor het kind van 90 min. (individueel 8 lessen van 75 min)
 2 informatieavonden van 2 uur voor ouders/verzorgers en andere betrokkenen

(in groepsverband)

Afmelden van uw kind kunt u telefonisch doen via 06 51 607 422, of per e-mail via
caroline@kenjekracht.info
Voor de voortgang van de ontwikkeling van uw kind is het belangrijk om geen lessen te missen. U wordt
dan ook dringend geadviseerd om alleen af te melden wanneer het echt niet anders kan.
-

Indien de trainer verhinderd is om les te geven, zal u zo snel als mogelijk daarvan op de hoogte
worden gesteld. Een alternatieve datum voor de training zal in overleg gepland worden.

Betalingsvoorwaarden:
1.

Aan het eind van het intakegesprek wordt besproken of de trainer de training geschikt acht voor de
deelnemer en of de deelnemer en diens ouder(s)

2.

1

deel willen nemen aan de STA STERK training.

Wanneer de deelnemer en zijn/haar ouder(s) besluiten aan de training deel te nemen worden aan het
eind van het intakegesprek de betalingsvoorwaarden ondertekend door de ouder(s) van de deelnemer.

3.

De betalingsvoorwaarden zijn bindend. Ouder(s) van de deelnemer dienen zich aan de ondertekende
voorwaarden te houden.

4.

De betaling van het volledige lesgeld ( 397 euro ) geschiedt:
a.

Door overmaking voorafgaand aan de eerste les op het bankrekeningnummer zoals vermeld op de

factuur onder vermelding van het factuurnummer. Bij facturatie geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
b.

Indien na het verlopen van de betalingstermijn (een gedeelte van) het verschuldigde bedrag niet
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ontvangen is, wordt een eerste aanmaning verstuurd met wederom een betalingstermijn van 14 dagen.

1

Indien(een gedeelte) het verschuldigde bedrag na verstrijken van de tweede betalingstermijn niet
ontvangen is, wordt het nog openstaande bedrag verhoogd met een renteopslag van 6% over de totale
rekening en €5,= administratiekosten. Na verstrijken van de tweede betalingstermijn wordt de incasso van
het nog openstaande bedrag overgedragen aan een extern incasso bureau. Kosten hiervoor zullen
volledig verhaald worden op de wanbetaler
c.

Een individueel traject is op maat (8 lessen voor € 747)

KvK nr: 53941381

BTW nr: NL154159153B01

5.

Bij annulering vóór ondertekening van de betalingsvoorwaarden is geen lesgeld verschuldigd.

6.

Bij annuleringen die plaatsvinden na de ondertekening van de betalingsvoorwaarden, maar vóór de vijfde
e

les, kan 50 % worden teruggevorderd. (bij een individueel traject voor de 4 les)
7.

Bij annuleringen die plaatsvinden na de vijfde les kan men geen aanspraak meer maken op
terugvordering van (een gedeelte van) het bedrag.

-

U wordt geadviseerd om niet tussentijds te stoppen met de training. Wilt u door omstandigheden toch
tussentijds stoppen met de training, doe dat dan altijd in overleg met de trainer. Tussentijds stoppen
wordt meestal afgeraden om de veiligheid in de groep en de voortgang te waarborgen.

-

Tijdens de schoolvakanties worden er geen trainingen gegeven

-

Wanneer (opzettelijk) schade wordt toegebracht de ruimte, de lesmaterialen of sanitaire voorzieningen
is Ken je Kracht gerechtigd de schade te verhalen op (ouders van) de deelnemer/deelneemster.

-

Ken je Kracht kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade aan, of vermissing
van persoonlijke eigendommen van de deelnemers/ deelneemsters aan de training, dan wel van hun
ouders/ begeleiders. Bovendien kan Ken je Kracht op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld
voor eventuele ongevallen van deelnemers / deelneemsters aan de training, dan wel van hun ouders/
begeleiders, die plaatsvinden voor, tijdens of na de training op de locatie waar de training plaatsvindt.

-

Stichting omgaan met pesten en trainer Caroline van Bommel dragen zorg voor een goede organisatie
en uitvoering van de diverse onderdelen. Mocht u toch niet (geheel) tevreden zijn dan willen wij u
vragen contact met ons op te nemen.

Hierbij verklaar ik akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden.
Naam: …………………………………

Datum: ……………………………..

ouder van (naam deelnemer): ……………………………………

Ken je Kracht training & coaching

Onder ouder(s) wordt hier verstaan: de volwassene(n) die verantwoordelijk is (zijn) voor de dagelijkse zorg
voor de deelnemer

2

