Algemene voorwaarden LeerRijk Training en Coaching
LeerRijk Training en Coaching is opgericht door Linda van Rijen, geves7gd in Tilburg en ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62751123. LeerRijk Training richt zich op het begeleiden
van kinderen van de basisschool en onderbouw middelbare school naar makkelijker en leuker leren.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriGelijke oﬀertes en
overeenkomsten van of met LeerRijk Training en Coaching en alle handelingen die daarmee
verbonden zijn, zowel de voorbereidende als de uitvoerende handelingen. Daarnaast zijn deze
algemene voorwaarden ook van toepassing op informa7eavonden, workshops en webinars.
Deﬁni&es van de woorden ik, jij en diensten
In dit document staat ‘ik /mij /mijn’ voor Linda van Rijen, eigenaar van LeerRijk Training en Coaching.
De woorden ‘jij / jouw / je’ staan voor wie een dienst af wil nemen bij LeerRijk Training en Coaching.
Het woord ‘diensten’ staat voor de diensten die ik aanbied, zoals training, coaching, begeleiding.
Loca&e
De training, coaching, begeleiding vindt plaats op de school van het kind of bij het kind thuis.
Oﬀertes, prijsaanvraag en tarieven
Je bent ten alle 7jden vrij een kosteloze oﬀerte of prijsaanvraag op te vragen voor mijn diensten. De
aanvraag verplicht je tot niets. Dat wil zeggen dat je geen dienst hoeG af te nemen naar aanleiding
van een oﬀerte.
Diensten waar ik vaste tarieven voor reken zijn op mijn website te lezen. Hier staan al7jd de actuele
prijzen op. Wanneer vaste tarieven wijzigen, dan geef ik dit uiterlijk een maand van tevoren aan.
Het afnemen van een dienst
Voorafgaand aan de deﬁni7eve overeenkomst tussen jou en mij krijg je bericht of je de algemene
voorwaarden en de afgesproken prijs accepteert. Wanneer je akkoord gaat, kan onze samenwerking
of mijn dienst aan jou beginnen.

Speciﬁeke voorwaarden rond training en coaching
Overeenkomst
Na een kennismaking waarin we verkennen of we bij elkaar passen en of de hulpvraag aansluit bij
mijn exper7se, kunnen we tot samenwerking overgaan. Je gaat dan akkoord met de voorwaarden en
de afgesproken prijs.
We stellen samen een haalbaar doel. We investeren allebei in de weg naar het doel. Ik verplicht mij
tot maximale inspanning. Dat verwacht ik ook van jou. We maken globaal een inschaUng van de duur
van het traject. Mocht dit gaandeweg korter of langer duren, dan wordt dat op 7jd duidelijk.
Is het doel behaald, dan kan het traject gesloten worden.
Het kan ook zijn dat er gaandeweg een nieuw doel ontstaat. Wanneer dat wenselijk is, dan bepalen
we samen een vervolgtraject. Ook kunnen in sommige gevallen eenmalige sessies worden
afgesproken.
Zie ik in de samenwerking dat het proces niet meer klopt, dan bespreek ik dat met je en kan ik
besluiten het traject te stoppen. Dit kan het geval zijn als je regelma7g de door ons gemaakte
afspraken niet nakomt of aantoonbaar niet meewerkt.
Jij mag zonder verdere opgaaf van redenen een traject beëindigen. Je betaalt alle sessies die je gehad
hebt en bent verder tot niets verplicht.
Training / coaching / begeleiding van kinderen onder de 16 jaar
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Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders
akkoord moeten gaan met de begeleiding. Ik heb hierdoor dus al7jd van beide ouders een
handtekening nodig voordat de begeleiding kan starten.
De gezaghebbende ouder die de opdracht geeG voor de begeleiding zorgt ervoor dat de andere
gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hiervoor zijn/haar toestemming
geeG. Hij/zij gaat ermee akkoord dat wanneer de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen
de begeleiding hij/zij daarvan de consequen7es op zich neemt. LeerRijk Training en Coaching kan hier
niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
Afzeggen afspraak
Kan een afspraak een keer niet doorgaan en geef je dit op 7jd aan, dan is dat geen probleem. We
plannen dan een nieuwe afspraak.
Zeg je een afspraak binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak af, dan bereken ik kosten. Je betaalt
dan 25 euro.
Betaling
Voor de betaling van mijn diensten ontvang je een factuur. Het is mogelijk om de factuur in termijnen
te betalen. Hiervoor betaal je geen extra kosten.
Je betaalt de factuur binnen de vastgestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum. Lukt dit om
welke reden dan ook niet binnen de termijn, dan neem je contact met me op.
Komt de betaling niet op 7jd binnen, dan krijg je van mij een herinnering met een nieuwe termijn. Is
de betaling er dan nog niet, dan geef ik je een nieuwe herinnering met een aangepaste factuur met
een verhoging van 10 euro.
Wordt er dan nog niet betaald, dan laat ik het verder over aan een incassobureau.
Bij een betalingsachterstand kan ik ervoor kiezen de begeleiding 7jdelijk te stoppen, totdat de
betaling is gedaan.
Aansprakelijkheid
Mijn advies is oplossings- en resultaatgericht, maar ik kan de oplossing en het resultaat niet
garanderen. Ik ben nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsels die voortkomen uit
of verband hebben met mijn diensten, behalve als er sprake is van opzet of grove schuld vanuit mijn
kant. Vergoeding aan het kind en/of de ouders kan nooit meer zijn dan de dekkende vergoeding
volgens de aansprakelijkheidsverzekering van LeerRijk Training en Coaching.
Wanneer de hulpvraag buiten mijn exper7se ligt, dan denk ik met je mee en verwijs ik je als je dat wil
door naar een van mijn collega’s of andere professionals.
Privé
Wat inhoudelijk 7jdens de begeleiding wordt gedeeld blijG privé en deel ik niet met anderen. Dat valt
onder het beroepsgeheim. Het kan zijn dat ik een vraag vanuit de begeleiding wil bespreken met een
collega. Dit gebeurt dan op een manier zodat je naam en speciﬁeke situa7e onherkenbaar zijn.
Zie ik in de situa7e van je kind of zijn/haar omgeving een direct of zeer dreigend gevaar, dan bespreek
ik dit met je. Ik laat het in eerste instan7e aan jou om verandering in te zeaen, eventueel met hulp
van instan7es. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan kan dit ertoe leiden dat ik mijn
beroepsgeheim doorbreek.
Gesprekken met derden
Ik sta open voor de mogelijkheid tot een gesprek met derden. Dit kan een leerkracht, partner,
familielid of andere hulpverlener zijn. Deze gesprekken worden in de meeste gevallen als sessie
gezien en hiervoor reken ik dan ook het uurtarief voor begeleiding. Wanneer deze gesprekken vooraf
al in het traject en de trajectprijs zijn opgenomen, reken ik uiteraard geen extra kosten.
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Klachten
Is je kind of ben jij als ouder niet tevreden, maak dit dan meteen kenbaar bij mij, zodat we samen
naar een oplossing kunnen zoeken. Ik vertrouw erop dat we hier samen uitkomen. Lukt dit toch niet,
dan schakelen we de hulp in van een onacankelijke mediator en delen we samen de kosten.
Tot slot
Deze algemene voorwaarden worden meegestuurd met de begeleidingsovereenkomst en zijn ook te
vinden op de website www.leerrijktrainingencoaching.nl
De versie die gold toen de begeleidingsovereenkomst getekend werd is van toepassing.
Contactgegevens
LeerRijk Training en Coaching
Linda van Rijen
Marssumstraat 10, 5045 LK Tilburg
Telefoonnummer: 06-83921993
E-mail: Linda@leerrijktrainingencoaching.nl
KvK-nummer: 62751123
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