ALGEMENE VOORWAARDEN
HUISWERK BEGELEIDING SCHARWOUDE
1.

ALGEMENE BEPALINGEN

1.1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Contractant: de met de ouderlijke zorg belaste ouder of voogd.
Leerling:
de persoon die begeleiding, bijles, training of cursus ontvangt.
HBS:
instituut Huiswerk Begeleiding Scharwoude dat de begeleiding verzorgt

1.2

Deze algemene voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen en de navolgende
voorwaarden:
2.
toepasselijkheid
3.
offertes, totstandkoming en beëindiging overeenkomst
4.
begeleiding
5.
verhindering en vakanties
6.
betalingen
7.
bijzondere bepalingen

2.

TOEPASSELIJKHEID

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes
en overeenkomsten van HBS.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
HBS, voor de uitwerking waarvan door HBS derden dienen te worden betrokken.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in
deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. HBS en Contractant
zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de
nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het
doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Door met HBS een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van
eventueel door hem/haar gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op de
overeenkomst uitsluitend de door Huiswerkplaats gehanteerde voorwaarden
toepasselijk zijn.

2.2
2.3

2.4

3.

OFFERTES, TOTSTANDKOMING EN BEëINDIGING OVEREENKOMST

3.1

Alle door HBS gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Eerst door de
schriftelijke (order)bevestiging van HBS of door feitelijke uitvoering van HBS komt de
overeenkomst tot stand.

3.2

Wijzigingen van opdrachten binden HBS slechts voor zover deze wijzigingen
schriftelijk door HBS zijn bevestigd c.q. feitelijk door HBS zijn uitgevoerd.

3.3

Overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij door partijen
schriftelijk anders is overeengekomen.

3.4

Indien Contractant de huiswerkbegeleiding wenst te beëindigen dan geldt hiervoor
een opzegtermijn van 1 maand gerekend vanaf de eerste dag van de maand volgend
op de dag waarop door HBS de schriftelijke kennisgeving van beëindiging is
ontvangen.
BEGELEIDING

4.

4.1

HBS stelt begeleiding en ruimte ter beschikking zodat leerlingen in een rustige en
prettige omgeving zich optimaal en gestructureerd kunnen richten op het maken c.q.
leren van het door de onderwijsinstelling opgegeven huiswerk.

4.2

HBS zal naar beste inzicht en vermogen de huiswerkbegeleiding uitvoeren. HBS
begeleidt en is geen bijles-instituut.

4.3

HBS zal Contractant op de hoogte houden van de verrichtingen van Leerling tijdens
de begeleiding. De informatie kan geschieden, schriftelijk, telefonisch of per e-mail,
een en ander te bepalen door Contractant.

4.4

Indien de informatie schriftelijk wordt verstrekt zal deze informatie worden
meegegeven aan Leerling. Contractant is ervoor verantwoordelijk dat deze informatie
ook daadwerkelijk aan hem/haar wordt afgegeven.

4.5

Contractant zal HBS tijdig informeren omtrent veranderingen of situaties die
redelijkerwijs invloed kunnen hebben op de begeleiding of de schoolprestaties van de
leerling.

4.6

Indien Leerling zonder afmelding niet op de afgesproken tijd bij HBS aanwezig is, zal
HBS diezelfde dag daarover telefonisch of per e-mail contact opnemen met
Contractant.

4.7

De dagen waarop begeleiding wordt gegeven zijn van maandag tot en met vrijdag van
15.00 tot 18.00 uur.

4.8

Begeleiding kan worden gekozen voor 1, 2, 3, 4 of 5 dagen van 3 uur. Waarbij een
gedeelte van 3 uur als een volledige begeleidingsdag zal worden gerekend.

4.9

Om de begeleiding te verbeteren en het bevorderen van succes kan HBS contact
opnemen met de onderwijsinstelling van Leerling. Het initiatief tot het opnemen van
dit contact kan geschieden door HBS maar ook door Contractant. Het contact zal
nimmer plaatsvinden anders dan in overleg met Contractant.

4.10

In voorkomende gevallen kan HBS Contractant verzoeken contact op te nemen met
de onderwijsinstelling van Leerling teneinde bepaalde zaken, aangaande HBS en
Leerling, te bespreken. Contractant zal in dat geval binnen 5 werkdagen contact met
de school opnemen om een afspraak op zo kort mogelijke termijn te maken.

4.11

Leerling dient zelf voor schrijfblokken, schrijfgerei e.d. te zorgen.

4.12

Door HBS zal voor (niet-alcoholische) consumpties worden gezorgd. Roken in de
begeleidingsruimte is niet toegestaan.

4.13

Contractant is aansprakelijk voor schade toegebracht door Leerling aan boeken,
naslagwerken, apparatuur, meubilair e.d. van HBS.

4.14

Contractant is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst door
Leerling. Deze verantwoordelijkheid geldt ook indien Leerling in de overeenkomst of
in deze bepalingen omschreven wordt als verantwoordelijke of de indruk is gewekt
dat Leerling verantwoordelijk is.

5.

VAKANTIES EN VERHINDERING

5.1

Tijdens de officiële schoolvakanties van het Voortgezet Onderwijs zal geen
begeleiding worden gegeven.

5.2

Indien Leerling langer dan 10 schooldagen in verband met ziekte het reguliere
onderwijs niet kan volgen, zal Contractant door HBS in de gelegenheid worden
gesteld de verloren dagen in te halen op door HBS vastgestelde dagen.

5.3

De ziekteperiode gaat in op de dag dat HBS daarvan door Contractant schriftelijk op
de hoogte is gesteld.

5.4

Indien Leerling anders dan genoemd in art. 5.1 verhinderd is de overeengekomen
te volgen, zal geen restitutie van betaalde gelden plaatsvinden.

6.

BETALINGEN

6.1

Betalingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.

6.2

Gedurende de officiële zomervakantie van het voortgezet onderwijs dient Contractant
50% van de verschuldigde maandpremie te betalen volgens artikel 6.1.

7.

BIJZONDERE BEPALINGEN

7.1

Met het oog op orde en rust is Leerling verplicht aanwijzingen van HBS en haar
medewerkers terstond op te volgen.

7.2

Indien gedragingen van Leerling dusdanig zijn dat deze leerproces verstoren en
Leerling de aanwijzingen van HBS niet opvolgt, heeft HBS het recht Leerling de
toegang tot de begeleidingsruimte te ontzeggen. Deze ontzegging geldt voor de rest
van de begeleidingsdag en geschiedt zonder restitutie van betalingen.

7.3

Indien Leerling in verband met zijn gedrag de toegang tot de begeleidingsruimte wordt
ontzegd kan HBS besluiten verdere begeleiding te staken. Contractant is in dit geval
verplicht de betaling van de lopende maand te voldoen zonder dat daar enige
begeleiding van Huiswerkplaats tegenover zal staan.

