
 

 

 

Algemene Voorwaarden 

 

Afspraken 
 

- Afspraak is afspraak. Je komt op de afgesproken tijd en neemt mee wat nodig is om huiswerk 

te maken en/of te studeren. 

-  Lessen, die korter dan 24 uur van te voren zijn afgezegd worden doorberekend. “No show” 1½ 

bijplaatsing, te laat afgezegd 1 uur bijplaatsing. 

- Afgezegde lessen moeten binnen acht dagen worden ingehaald, anders worden zij 

doorberekend. Bijzondere gevallen uitgezonderd en ter beoordeling aan de Praktijk voor 

Studiebegeleiding. 

- Bij lesuitval, extra lessen, lesverlenging, proefwerkweken en verkorte roosters kun je op 

andere tijden komen dan is afgesproken, maar alleen na (telefonisch) overleg met de Praktijk. 

- Opzeggen geschiedt schriftelijk. Voor privélessen, duolessen en bijplaatsing geldt een 

opzegtermijn van 14 dagen. Voor groepslessen geldt een opzegtermijn van een maand. 

 

Betalingen 
 

- Privélessen, duolessen en bijplaatsing worden per keer, per twee weken of per maand betaald. 

U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier.  

- Het lesgeld dient voor aanvang van de lessen te zijn bijgeschreven op het rekeningnummer 

van de Praktijk voor Studiebegeleiding (zie rekeningnummer onderaan dit formulier). 

- Incidentele lessen worden altijd per keer contant afgerekend. 

- Leerlingen die slechts op incidentele basis les willen hebben vallen in een hoger tarief. 

- De leerling krijgt op elke eerste lesdag in de nieuwe maand de rekening in de hand mee, 

ouders ontvangen de rekening per e-mail. 

- De betalingstermijn is 14 dagen. Bij niet tijdige betaling kan de leerling de toegang tot de 

lessen worden ontzegd. Tevens wordt voor elke herinnering € 9,- extra in rekening gebracht. 

- Het restantbedrag wordt na afronding van de studiebegeleiding teruggestort. 

 

Algemeen 
 

- De samenwerking tussen leerling en begeleider is op basis van gelijkwaardigheid, wederzijds 

respect en zelfwerkzaamheid. 

- De (bij voorkeur persoonlijk) begeleider houdt ouders/verzorgers van leerlingen maandelijks 

telefonisch op de hoogte van de vorderingen en samenwerking. Deze gesprekken duren 

maximaal tien minuten en zijn bij het lesgeld inbegrepen. Voor langere gesprekken, 

advisering, gesprekken met mentoren, brieven/verslagen aan school rekenen wij het 

adviestarief.  

 

 
 
Overveen, 10 december ’20  
 
 
 
 


