Algemene voorwaarden voor scholen en instellingen:


Kinderyogastudio Zon in je Buik zal de opdracht uitvoeren zoals mondeling of schriftelijk is
overeengekomen.



De groep die deelneemt aan de les bestaat uit maximaal 10 cursisten.



Kinderyogastudio Zon in je Buik zorgt voor de yogamatjes, materiaal en de muziek die
gebruikt worden in de yogalessen.



De opdrachtgever stelt voor de uitvoering van de opdracht een ruimte beschikbaar die
groot genoeg is voor het aantal cursisten dat deelneemt aan de les, die schoon en
voldoende verwarmd is, die kan worden geventileerd, die een stopcontact heeft voor de
geluidsinstallatie en waar de yogalessen ongestoord kunnen worden gegeven.



Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen de partijen tijdig en
in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.



Indien de docente verhinderd is een yogales te geven, zorgt kinderyogastudio Zon in je Buik
ervoor dat de opdrachtgever tijdig van tevoren hierover wordt geïnformeerd.



Bij onverwacht uitvallen van een les door noodomstandigheden op de dag zelf (zoals o.a.
ziekte) meldt kinderyogastudio Zon in je Buik dit d.m.v. een mail, een sms of een telefoontje
naar de opdrachtgever.



Bij uitval van de les door bovenstaande omstandigheden, wordt de mogelijkheid geboden
om de les op een ander moment te geven.



De opdrachtgever is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten m.b.t. de cursisten te
melden aan de docente voor aanvang van de yogales.



Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de docente overwegen een kind te
weigeren voor deelname van de lessen. De weigering kan gebaseerd zijn op o.a. de
invloed op de veiligheid van het kind en/of de groep. Dit gebeurt in goed overleg met de
opdrachtgever.



Deelname aan de yogalessen geschiedt op eigen risico.



De opdrachtgever krijgt van kinderyogastudio Zon in je Buik voor aanvang van de opdracht
via de e-mail een bevestiging van de opdracht en een offerte voor de kosten. Indien dit
akkoord is dient deze retour gezonden te worden ter bevestiging.



De offerte zal na uitvoering van de opdracht omgezet worden in een factuur.



Facturen voor diensten verleend aan instellingen en scholen worden digitaal verstuurd.



Facturen dienen 2 weken na ontvangst te worden betaald op rekeningnummer
25.46.89.426 t.n.v. K.J. Drost-Romijn te Roden. Bij niet tijdige betaling van een factuur zal
kinderyogastudio Zon in je Buik administratiekosten in rekening brengen.

