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

Ik geef onderstaand(e) kind(eren) op voor één van onderstaande cursussen van minimaal 12 lessen (SVP aankruisen welke cursus). Hierna wordt de inschrijving stilzwijgend verlengd met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. (zie algemene voorwaarden op achterzijde)

NAAM KIND 1:				

LEEFTIJD:

NAAM KIND 2:				

LEEFTIJD:

NAAM KIND 3:

			

LEEFTIJD:

NAAM KIND 4: 				

LEEFTIJD:

NAAM KIND 5 :				

LEEFTIJD:

NAAM KIND 6:				

LEEFTIJD:

EASY PEASY LEMON SQUEEZY wekelijkse lessen van 50 minuten voor
kinderen van 4-10 jaar zonder ervaring. De cursuskosten bedragen €60/les
voor 1-4 kinderen, ieder volgend kind betaalt €15* per les met een maximum van 6 kinderen per groep.
HOLY MOLY GUACAMOLE wekelijkse lessen van 50 minuten voor
gevorderde en/of tweetalige kinderen tot en met 12 jaar.De cursuskosten
bedragen €60/les voor 1-4 kinderen, ieder volgend kind betaalt €15* per les
met een maximum van 6 kinderen per groep.
BIJLES EN TTO VOORBEREIDING wekelijkse lessen van 50 minuten
voor kinderen vanaf 10 jaar. De cursuskosten bedragen €60/les voor 1-2
kinderen, ieder volgend kind betaalt €30* per les met een maximum van 4
kinderen per groep.
* TARIEF IS EXCLUSIEF EVENTUELE REIS-EN MATERIAALKOSTEN.

NAAM OUDER/VERZORGER

:

ADRES

:

TELEFOON

:

POSTCODE

:

MOBIEL

:

WOONPLAATS

:

HANDTEKENING

:

EMAILADRES

:

DOORLOPENDE MACHTIGING				SEPA
NAAM

:

BILINGUAL KIDS

ADRES

:

Leliestraat 108			

POSTCODE:

7004 CV

LAND

Nederland			

:

WOONPLAATS:

IN TE VULLEN DOOR BILINGUAL KIDS BV		

DOETINCHEM KENMERK

:		

INCASSANT ID:

NL14ZZZ091637030000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan BILINGUAL KIDS BV om doorlopende incasso-opdrachten 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.

NAAM			

: 			

ADRES			

:

POSTCODE

:			

WOONPLAATS

:

LAND			

:					

PLAATS EN DATUM :			

IBAN:

BANK IDENTIFICATIECODE (BIC):

HANDTEKENING:

Bilingual Kids Arnhem/Nijmegen is gevestigd te Arnhem en aldaar ingeschreven in het handelsregister onder nummer 53672542

ALGEMENE VOORWAARDEN cursus Engels voor kinderen
1.Inschrijving
•
Inschrijving voor lessen kan alleen schriftelijk plaatsvinden met een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
•
Inschrijving geeft niet automatisch recht op plaatsing.
•
Wij streven ernaar om binnen twee weken nadat het minimale aantal deelnemers zich heeft ingeschreven u op de hoogte te stellen van de
locatie/startdatum en tijd.
**

Na ontvangst van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier of offerte gaan wij op zoek naar een geschikte docent.

2.Lestijden en locatie
*
Lessen vinden wekelijks in of nabij de schoollocatie plaats. In principe met uitzondering van de voor uw regio geldende vakanties en feestdagen.
** Lessen vinden wekelijks bij u thuis, of indien overeengekomen met de school, op school plaats. In principe met uitzondering van de voor uw regio
geldende vakanties en feestdagen. In onderling overleg kunnen lessen wel tijdens vakanties plaats vinden.Lestijden vinden in onderling overleg tussen
uzelf en de docent plaats.
3.Persoonlijke gegevens
Wijzigingen van persoonlijke gegevens dient u zo spoedig mogelijk schriftelijk door te geven aan Bilingual Kids arnhem@bilingualkids.nl t.a.v Sonia
Pedregal-Quintanal.
4.Betaling
Het lesgeld kan uitsluitend worden voldaan via automatische incasso. Door ondertekening van de offerte machtigt u Bilingual Kids het lesgeld van uw giroof bankrekening af te schrijven. Het lesgeld wordt maandelijks rond de 1e van iedere maand per vooruitbetaling geincasseerd.
5.Overige kosten cursussen
*
De Holy Moly lesmaterialen die gebruikt worden zijn inclusief. Bij speciale wensen kan in overleg met de docent gekozen worden voor aanvullend materiaal, zoals boeken en andere leermiddelen. U wordt geacht deze zelf aan te schaffen. Indien u later dan 10 minuten na afloop van de les uw kind(eren)
komt afhalen, dan zal een uur extra lesgeld in rekening worden gebracht.
** Reiskosten van de docent wordt obv openbaar vervoer of €0,19/km in rekening gebracht.
U draagt zelf zorg voor materialen zoals; pennen, (kleur)potloden, stiften, lijm, (gekleurd) papier, scharen etc. Eventuele werkbladen worden achteraf in
rekening gebracht (€0,10/blad). Bij speciale wensen of huiswerkpakketjes kan in overleg met de docent gekozen worden voor aanvullend materiaal, zoals
boeken en andere leermiddelen. U wordt geacht deze zelf aan te schaffen.
Eventuele kosten bij uitstapjes (bijvoorbeeld dierentuin bezoek) komen voor uw rekening.
6.Beëindiging overeenkomst
De cursus vindt plaats in blokken van 12of 15 lesweken. Na het eerste lesblok wordt de cursus stilzwijgend verlengd. De tussentijdse opzegtermijn bedraagt 1 maand.
Cursussen kunnen tot drie weken voor begindatum kosteloos schriftelijk worden geannuleerd. Daarna bent u het volledige lesgeld verschuldigd. Ongeacht
het overige in dit artikel vermelde behoudt Bilingual Kids te allen tijde het recht op vergoeding van de volledig door haar geleden schade.
7.Ontheffing
In bijzondere gevallen (b.v. langdurige ziekte) kunt u de directie schriftelijk om (gedeeltelijke) ontheffing van de betalingsverplichting vragen.
8.Recht tot ontzegging
De directie kan besluiten een leerling/cursist de toegang tot lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij een niet tijdige betaling of bij wangedrag. De verplichting
tot beta-ling van cursusgeld blijft dan bestaan. (In uitzonderingsgevallen kan om pedagogische redenen een bindend advies gegeven worden om te stoppen. In dat geval worden alleen de tot dan toe genoten lessen in rekening gebracht.)
9.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.
** Als een les door omstandigheden uwerzijds niet kan plaats vinden, verzoeken we u zo spoedig mogelijk zowel het hoofdkantoor als de docent daarvan
minimaal 48 uur van te voren in kennis te stellen via email of telefonisch. Het is mogelijk gemiste lessen in onderling overleg met de docent in te halen.
Indien in onderling overleg geen geschikt ander tijdstip kan worden bepaald voor het inhalen of afmelding vindt binnen 48 uur plaats, dan vindt geen
restitutie plaats.
10.Restitutie
Door overmacht of ziekte van de docent mogen maximaal 3 lessen per jaar uitvallen. 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 naar rato op basis van 36 lessen per jaar na het einde van de cursus plaats.
11.Aansprakelijkheid
Bilingual Kids is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging aan lijf of goed (kleding, waardevolle voorwerpen en vervoersmiddelen) van u of uw
kinderen in of nabij de locaties waar Bilingual Kids haar lessen verzorgt.
Schade toegebracht aan Bilingual Kids is verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.
*
Ondanks dat al onze docenten over een geldige VOG (Verklaring Om trent het Gedrag) beschikken, zijn wij nimmer aansprakelijk voor de gedragingen van docenten. Docenten zijn zelf aansprakelijk voor hun eigen (wan-) gedrag. 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. Mocht er een voorval plaatsvinden, vragen wij u ons daar van terstond op de hoogte te stellen,
zodat wij adequaat kunnen reageren.
** Ondanks dat al onze docenten over een geldige VOG (Verklaring Om trent 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. Bilingual Kids is nimmer aansprakelijk voor de gedragingen van docenten. Docenten zijn zelf aansprakelijk voor hun eigen
(wan-) gedrag.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.

12.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.
13.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.
14.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 totstandkomen van de overeenkomst.
* Alleen van toepassing op groepslessen
** Alleen van toepassing op privélessen

