OVEREENKOMST
De ouder(s) verlenen hierbij toestemming tot behandeling van ondergenoemd kind:
Naam: ______________________________________________________
Adres: ______________________________________________________
______________________________________________________
• Betalingen geschieden per bank of contant, de factuur krijgt u na de sessie maar kan ook per
mail gezonden worden. Betalingen via factuur moeten binnen 14 dagen (na factuurdatum)
betaald worden. U vindt op de factuur terug op welke datum het bedrag betaald moet zijn
(onderaan de pagina wordt gevraagd uw gegevens te noteren);
• Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren afgezegd worden; dit mag per sms/mail/voicemail
of telefoon. Uiteraard zijn er soms onvoorziene omstandigheden.( zie algemene
voorwaarden op www.zeeuwseleertrein.nl) Bij afzegging 12 uur voor de afspraak ben ik
genoodzaakt 50% van de sessie kosten te declareren bij u. Voor een vergeten of nietafgezegde afspraak wordt € 40,00 p/u in rekening gebracht.
• Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen;
• Openstaande bedragen voortvloeiend uit de gevoerde sessies zijn direct opeisbaar;
• Bij betalingsachterstand zal de Zeeuwse-leertrein de therapie (tijdelijk) stop zetten;
• De afspraken vinden zoveel mogelijk onder schooltijd plaats, indien dit niet mogelijk is dan
graag vermelden.
• Zeeuwseleertrein is gehouden aan een beroepscode. Dat houdt in dat alle informatie
betreffende uw kind vertrouwelijk is;
• Zonder toestemming van ouders wordt geen informatie ingewonnen/verstrekt aan derden
zoals huisarts, leerkracht of specialist.
• Zeeuwseleertrein plaatst regelmatig belevenissen uit de praktijk op de site of Facebook
Bedrijven pagina. Dit zijn dan bijv. leuke of ontroerende anekdotes, vorderingen van
kinderen etc. Op deze manier kunnen andere ouders lezen wat de Zeeuwseleertrein doet en
hoe de Zeeuwse-leertrein . Uiteraard gebeurt dit altijd met respect voor het kind en altijd
anoniem! U kunt onderaan de pagina aangeven of u hier wel of niet mee akkoord gaat.

De ouder(s) gaat/gaan wel/niet akkoord met het plaatsen van informatie op de site/Facebook
pagina.
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I.v.m. de administratie graag hieronder uw gegevens vermelden:
Naam: ____________________________________________
Woonplaats: _______________________________________
Mail adres: _________________________________________
Telefoon: __________________________________________
Betaling per contant: Ja / nee
Betaling via rekening ( binnen 14 dagen factuurdatum) :
Ja._________________________________________
De ouder(s) van _______________________________________verklaren akkoord te gaan met
bovenstaande;
Datum: ___________________ Plaats: ___________________________________
Handtekening ouder(s):
_________________________________________
Handtekening Nicole Vos/Zeeuwse-leertrein:
_________________________________________

Hebben notitie genomen van de Algemene voorwaarden op de website van de Zeeuwseleertrein:
Ja. __(krabbel) _____________________________________________
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