Algemene voorwaarden voor kleutergym van Plezier in Bewegen
Peuter- en kleutergym en meer.
April 2018
Lessen
1. De lessen beginnen op het tijdstip dat de docent heeft aangegeven. De kinderen
zorgen ervoor dat ze tijdig aanwezig zijn.
2. De lessen duren 45 minuten waarbij aan het einde voor ouders een mogelijkheid is
om te kijken wat het kind allemaal heeft gedaan en heeft geleerd.
3. De lessen worden gegeven door een bevoegd docent met een geldig EHBO
diploma.
4. De afzonderlijke lessen maken onderdeel uit van een afwisselende lessenreeks
waar een logische volgorde in zit.
5. Zowel ouders als kinderen volgen altijd de instructies van de docent op.
6. Na afloop van de laatste les van de dag wordt er gezamenlijk met alle ouders de
zaal opgeruimd. Met uitzondering van zwangeren, eventueel opa’s/oma’s of
blessure.
7. Vijf maanden abonnement is van september tot januari en van februari tot juni. Dit
betekent alle weken achter elkaar les. Met uitzondering van de schoolvakanties,
nationale feestdagen of vooraf aangegeven bijv. studiedagen(ong. 3 per jaar). Bij
studiedagen zullen deze lessen niet mee gerekend worden. Met uitzondering van
de lessen in Bergharen deze zijn van september t/m december en januari t/m mei.
8. Plezier in Bewegen behoudt zich het recht om, indien noodzakelijk (onderhoud zaal,
school heeft de zaal nodig), de tijden en locaties te wijzigen.

Betaling
9. De verschuldigde vergoeding wordt vooraf in rekening gebracht door middel van
een factuur. Deze wordt binnen 14 dagen betaald.
10. Wanneer het niet mogelijk is om een les te volgen graag afmelden. Er is geen recht
op restitutie van het betaalde bedrag.
11. Wanneer de docent niet in staat is om de geplande lessen te geven, wordt in
overleg met de ouders/begeleiders een oplossing gezocht voor het inhalen van die
lessen.
12. Indien de docent genoodzaakt is de les te laten vervallen door bijvoorbeeld privé
omstandigheden zal zij naar een oplossing zoeken om de les toch door te laten
gaan. Indien dit niet lukt kan de les op een andere dag en/of tijdstip worden
ingehaald. Restitutie van de gemiste les is niet mogelijk.

Aansprakelijkheid
13. Plezier in Bewegen huurt accommodatie van een derde. Dat betekent derhalve dat
we niet aansprakelijk zijn voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel
direct als indirect respectievelijk van of aan goederen van de deelnemers op die
locatie.

Privacy
14. Foto's en filmpjes mogen alleen gemaakt worden van het eigen kind. Zonder dat er
andere kinderen in beeld zijn.
15. Publicatie in bijv. sociale media van foto's en filmpjes alleen wanneer het eigen kind
er alleen op staat. Anders in overleg met de ouders van de andere kinderen die
afgebeeld zijn op de foto of het filmpje.
16. De persoonsgegevens van deelnemers worden niet doorgegeven aan andere
instanties.
17. De persoonsgegevens waaronder de adres gegevens worden alleen gebruikt voor
het factuur.
18. Na 5 jaar worden de facturen met persoonsgegevens vernietig.
19. De contactgegevens van de deelnemers worden vergrendeld opgeslagen.
NB: Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst die gesloten
is met de ouders/begeleiders van de kinderen. Door het betalen van de factuur gaat de
klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

