ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Wij hanteren een vast maandbedrag voor remedial teaching, huiswerkbegeleiding en overige
regelmatige individuele begeleidingen. In dit tarief is meegewogen dat het aantal lessen per
maand kan variëren. Dit heeft geen invloed op het maandbedrag.
2. De kosten van een uur remedial teaching per week zijn €220 per maand. De actuele kosten voor de overige
begeleidingen staan vermeld op de website.
3. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand per einde van de maand. Tussentijds stoppen met de lessen
heeft geen invloed op het maandbedrag.
4. De lessen die vallen op feestdagen kunnen in overleg binnen 4 weken worden ingehaald.
5. Alleen lessen die minimaal 24 uur van tevoren zijn afgemeld, worden binnen 1 maand ingehaald. Daarna
vervalt de inhaalles.
6. Inbegrepen in onze trajecten is 1 schoolbezoek per jaar. Verdere gesprekken worden berekend als extra
begeleiding. Een gesprek dient in goed overleg te worden ingepland zodat het andere reguliere
begeleidingsuren niet zal verstoren.
7. Er worden geen gesprekken op school gevoerd zonder aanwezigheid van ouders, tenzij ouders dit schriftelijk
hebben geaccordeerd.
8. Bij onderzoeken die niet via de gemeente worden gedeclareerd geldt dat de helft van het totale bedrag
vooraf in rekening wordt gebracht. Betaling hiervan dient vooraf aan het onderzoek te geschieden.
9. Wij hanteren een betalingstermijn van 2 weken na factuurdatum door middel van contante betaling bij de
administratie van de praktijk of door middel van overschrijving van het verschuldigde bedrag.
10. Na 2 weken versturen wij de eerste herinnering, na verdere 2 weken de tweede herinnering. Bij de tweede
herinnering berekenen wij € 25 administratiekosten.
11. Indien er een betalingsachterstand van 2 maanden is, worden de lessen stopgezet. Het aanhouden van
hetzelfde begeleidingstijdstip kan dan niet meer gegarandeerd worden.
12. Tijdens de schoolvakantie in de zomer is de praktijk, op drie weken na, geopend. Leerlingen kunnen lessen
volgen die van te voren zijn afgesproken. De les bedraagt € 60 per keer.
13. Er worden tijdens de schoolvakantie in de zomer geen inhaallessen gepland.
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