Bilingual Kids Arnhem/Nijmegen
Rietgrachtstraat 41-23
6828 KB Arnhem
t| 026 - 844 3001
w|www.bilingualkids.nl
e|arnhem@bilingualkids.nl

Hierbij wil ik graag onderstaand kind opgeven voor de Summer School.
(zie algemene voorwaarden op achterzijde)

Summer School 2-WEEKSE CURSUS start 17 juli tot en met 28 juli. Dagelijks 2 uur intensief Engelse les.
De cursuskosten bedragen €395,- inclusief lesmateriaal.
Summer School 3-WEEKSE CURSUS start 7 augustus tot en met 25 augustus. Om de dag 2 uur intensief Engelse les.
De cursuskosten bedragen €395,- inclusief lesmateriaal.
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IN TE VULLEN DOOR BILINGUAL KIDS

WOONPLAATS: DOETINCHEM

KENMERK
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INCASSANT ID : NL14ZZZ091637030000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan BILINGUAL KIDS BV om eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een
bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
BILINGUAL KIDS BV.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.
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Bilingual Kids Arnhem/Nijmegen is gevestigd te Arnhem en aldaar ingeschreven in het handelsregister onder nummer 53672542

ALGEMENE VOORWAARDEN Summer School
1. Definities
1.1 Opdrachtgever: de ouders of verzorgers van de deelnemer aan het Bilingual Kids Summer School 2017. 1.2 Deelnemer: het kind dat met toestemming van de
ouders of verzorgers deelneemt aan Bilingual Kids Summer School 2017. 1.3 Bilingual Kids: organisator Summer School.
2. Inschrijving
2.1 Na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Na ontvangst van het ondertekende
inschrijfformulier is de inschrijving bindend. 2.2 Het staat Bilingual Kids vrij om de aanmelding van de deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden.
3. Betaling
Betaling geschiedt via automatische incasso. 25% van de totale factuur dient bij boeking te worden voldaan. Het restantbedrag wordt 8 weken voor aanvang
geïncasseerd. Indien een inschrijving binnen 8 weken voor aanvang van het kamp binnenkomt, dient opdrachtgever het verschuldigde bedrag ineens te betalen.
4. Annulering
4.1 Annuleringen kunnen alleen schriftelijk, per aangetekende brief, aan Bilingual Kids kenbaar gemaakt worden. Bilingual Kids zal u een annuleringsbevestiging
sturen met de daaraan verbonden annuleringskosten. 4.2 Bij annulering binnen 6-3 maanden voor aanvang van de Summer school wordt 25% van de totale
kosten in rekening gebracht. Van 3 tot 2 maanden voor aanvang is opdrachtgever 50% van de totale kosten verschuldigd, van 12-6 weken voor aanvang 75%. Bij
annulering 6 weken voor aanvang tot aanvang is opdrachtgever de volledige vergoeding verschuldigd. 4.3 Restitutie van (een deel van) de kosten bij het afbreken
van de Summer School is niet mogelijk. 4.4 Bilingual Kids heeft het recht om tot drie weken voor aanvang van een Summer School week de Summer School te
annuleren, als zich minder dan 6 deelnemers per Summer School aanmelden. De totale kosten zullen in dat geval direct worden teruggestort.
5. Aansprakelijkheid
5.1 De opdrachtgever verplicht zich om de deelnemer W.A. te verzekeren tijdens de duur van de Summer School. De opdrachtgever verplicht zich tevens
dat de deelnemer verzekerd is voor ziektekosten in elk geval tijdens de duur de Summer School. 5.2 Bilingual Kids is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal
of beschadiging aan lijf of goed (kleding, waardevolle voorwerpen en vervoersmiddelen) van opdrachtgever of deelnemers in of nabij de locaties waar
Bilingual Kids de Summer School verzorgt. 5.3 Bilingual Kids is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bilingual Kids is uitgegaan
van door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 5.4 De leerkrachten van de Summer School van Bilingual Kids zijn niet gerechtigd om enige
uitspraak te doen aangaande aansprakelijkheden van de zijde van Bilingual Kids. 5.5 De opdrachtgever is tegenover Bilingual Kids aansprakelijk voor alle
schade die Bilingual Kids lijdt door toedoen van de deelnemer. 5.6 De opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies of diefstal van materiaal van Bilingual
Kids dat tijdens de Summer School aan hen in gebruik gegeven is. 5.8 Schade toegebracht aan Bilingual Kids is verhaalbaar op grond van de wettelijke
aansprakelijkheid. 5.9.1 Ondanks dat al onze docenten over een geldige VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) beschikken, zijn wij nimmer aansprakelijk
voor de gedragingen van docenten. Docenten zijn zelf aansprakelijk voor hun eigen (wan-) gedrag. 5.9.2 Mocht er een voorval plaatsvinden, vragen wij
u ons daarvan terstond op de hoogte te stellen, zodat wij adequaat kunnen reageren. Ondanks dat al onze docenten over een geldige VOG (Verklaring
Omtrent het Gedrag) beschikken, bent u zich ervan bewust dat wanneer u het pand waar de lessen plaatsvinden, wenst te verlaten tijdens de les, dit voor
uw eigen risico is. Indien u later dan 10 minuten na afloop van de les weer ter plaatse bent zal een uur extra lesgeld in rekening worden gebracht.
6. Recht tot ontzegging
De deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering de Summer School en/of de goede naam van Bilingual Kids
daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt resp. geschaad, kan door Bilingual Kids van (voortzetting van) deelname aan de Summer School worden uitgesloten.
De opdrachtgever dient de deelnemer in zo’n geval binnen 2 uur op te halen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
Restitutie van de kosten is bij verwijdering nooit mogelijk.
7. Ongevallen
Voor ongevallen, (blijvende) invaliditeit en overlijden van de deelnemer op weg van/naar de Summer School-locatie en tijdens de Summer School is
Bilingual Kids niet aansprakelijk.
8. Bereikbaarheid
Tijdens de duur van de Summer School is de hoofdteacher van Bilingual Kids in de ochtend bereikbaar tussen 7:30 en 12:00 uur. De opdrachtgever zorgt
eveneens voor een goede bereikbaarheid.
9. Diverse bepalingen
9.1 Er wordt tijdens de gehele duur van de Summer School geen alcohol gebruikt door de begeleiders/ kinderen. Tevens wordt er niet gerookt. Het spreekt voor
zich dat drugs niet toegestaan zijn. 9.2 De teacher(s) van de Summer School zijn gedurende de volledige Summer School weken tijdens Summer Schooltijden
beschikbaar voor de kinderen. We zijn consequent in de handhaving van deze regels.
10. Gebruik beeldmateriaal
Beeldmateriaal en geluidsopnames, door Bilingual Kids opgenomen tijdens de Summer School, zijn eigendom van Bilingual Kids en kunnen gebruikt worden voor
promotionele doeleinden (o.a. in folders of op de internetsite of de Bilingual Kids sociale mediapagina’s). Indien u niet wenst dat foto’s of beeldmateriaal waarop
uw kind(eren) in beeld is/zijn, gebruikt worden voor bovenstaande doeleinden vernemen wij dit graag schriftelijk bij inschrijving.
11. Klachten
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door u terstond na ontdekking, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na voltooiing van de betreffende
werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Bilingual Kids. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming
te bevatten, zodat Bilingual Kids in staat is adequaat te reageren.
12. Geschillen en toepasselijk recht
De rechter in de vestigingsplaats van Bilingual Kids is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin
heeft Bilingual Kids het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij
zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Op elke overeenkomst tussen Bilingual Kids en u is
Nederlands recht van toepassing.
13. Ziekte en verhindering
Als de les niet doorgaat omdat de docent afwezig is, krijgt u daarvan telefonisch bericht. Wij doen er uiteraard alles aan om de lessen normaal doorgang te
laten vinden. Als een les door omstandigheden uwerzijds niet kan plaats vinden, verzoeken we u zo spoedig mogelijk ons daarvan in kennis te stellen via
email of telefonisch. Het is niet mogelijk gemiste lessen in te halen en er vindt geen restitutie plaats.
14. Restitutie
Door overmacht of ziekte van de docent verplichten wij ons om zo snel mogelijk te zorgen voor vervanging. Indien er meer lessen uitvallen door overmacht of ziekte
van de docent en deze niet op een ander tijdstip kunnen worden ingehaald of vervangen, dan volgt over het verschil restitutie van cursusgeld. De berekening en
betaling van restitutie vindt na het einde van de cursus plaats.
15. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden worden meegeleverd bij iedere overeenkomst. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de
Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

