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Algemene Voorwaarden RT-Praktijk Oud-Alblas.
1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen waarbij RT-Praktijk Oud-Alblas diensten van welke
aard dan ook aan haar opdrachtgever levert.
2. Definities
2.1 RT-Praktijk Oud-Alblas: dit is een eenmanszaak ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder
nummer 71622608. Zij is een leverancier van studiebegeleiding en/of hulp bij leerproblemen in de vorm van remedial
teaching/huiswerkbegeleiding. Zij is Lid van de Landelijke Beroepsgroep voor Remedial Teaching (LBRT) onder het nummer 164254.
Daarnaast is zij taal- en leesspecialist (Master SEN) wat inhoudt dat zij scholen en leerkrachten ondersteuning kan bieden bij het effectief
vormgeven van hun taal- en leesonderwijs.
Remedial Teaching: remedial teaching is specialistische hulp voor kinderen waarbij het leren niet verloopt zoals men verwacht. Dit kan
bijvoorbeeld liggen aan het feit dat een kind een leerstoornis heeft. De bekendste leerstoornis is dyslexie. Wanneer de kern van het
leerprobleem gevonden is gaan de remedial teacher en het kind met een duidelijk gestructureerd plan aan het werk. Dit plan is maatwerk,
want alle kinderen zijn uniek en geen enkel kind is hetzelfde.
Remedial teacher/huiswerkbegeleider: de persoon en eigenaar van RT-Praktijk Oud-Alblas brengt in opdracht van de opdrachtgever
diensten bij leerproblemen of huiswerkbegeleiding van leerlingen tot uitvoering.
Opdrachtgever: de persoon die met RT-Praktijk Oud-Alblas een overeenkomst, in de vorm van een contract, aangaat voor het leveren van
diensten ten behoeve van de leerling.
Leerling: het kind waarbij leerproblemen/huiswerkproblemen geconstateerd zijn en die door de opdrachtgever overgedragen is aan RTPraktijk Oud-Alblas.
Diensten: alle acties die de remedial teacher/huiswerkbegeleider uitvoert ten behoeve van de leerling. Onder de behandeling wordt
verstaan het didactisch onderzoek en de remedial teaching zelf. Kennismakings-/afstemmings- en evaluatiegesprekken met leerkrachten, al
dan niet in aanwezigheid van de ouder(s)/verzorger(s) maken deel uit van de begeleiding.
3. Voorwaarden aanvraag remedial teaching/huiswerkbegeleiding
3.1 Een aanvraag voor remedial teaching/huiswerkbegeleiding kan uitsluitend worden ingediend, indien u aan de volgende voorwaarden
voldoet:
-u beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats dan wel een vast postadres binnen Nederland;
-u kunt zich legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (een rijbewijs geldt niet als geldig legitimatiebewijs).
4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De opdrachtgever geeft de remedial teacher/huiswerkbegeleider naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze
redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst nodig heeft.
4.2 Alvorens gestart kan worden met het verlenen van remedial teaching/ huiswerkbegeleiding dienen de volgende formulieren
ondertekend te zijn:
- Het formulier met Algemene Voorwaarden, waarmee men aangeeft akkoord te gaan met de hierin benoemde punten (door
opdrachtgever en RT-Praktijk Oud-Alblas),
- het formulier met de Opdrachtbevestiging, waarin men akkoord gaat met de betalingswijze van RT-Praktijk Oud-Alblas, zie punt 6, waarin
zo duidelijk mogelijk omschreven staat welke hulp het kind nodig heeft, en waarin staat wat het te betalen bedrag is en wanneer dit bedrag
betaald dient te worden.
4.3 Indien noodzakelijk zal zo snel mogelijk na de start van de behandelingen een behandelplan geschreven worden, hierin zullen onder
andere de behandeldoelen vermeld staan. Er wordt naar gestreefd dit behandelplan na de eerste behandeling klaar te hebben. Als de
opdrachtgever het eens is met het behandelplan, wordt dit door beide partijen ondertekend.
5. Dossier
5.1 De remedial teacher/huiswerkbegeleider richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de leerling. Zij houdt in het dossier
aantekeningen bij van de gegevens omtrent de toestand en voortgang van de leerling en de uitgevoerde behandelingen, een en ander
voor zover dit voor een goede hulpverlening aan de leerling noodzakelijk is. De remedial teacher/huiswerkbegeleider vernietigt het door
haar bewaarde dossier binnen drie maanden na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de opdrachtgever. De remedial
teacher/huiswerkbegeleider verstrekt aan de opdrachtgever desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van dit dossier.
5.2 De RT-Praktijk Oud-Alblas verstrekt aan anderen dan de opdrachtgever geen inlichtingen over de leerling dan wel inzage in het dossier,
dan alleen met toestemming van de opdrachtgever.
6. Betaling
6.1 De opdrachtgever is aan RT-Praktijk Oud-Alblas het mondeling afgesproken tarief, of het tarief zoals overeengekomen middels een
offerte en opdrachtbevestiging, voor geleverde diensten verschuldigd.
6.2 De door RT-Praktijk Oud-Alblas opgegeven tarieven voor de Remedial Teaching en Huiswerkbegeleiding zijn, tenzij door de overheid
anders wordt bepaald, BTW vrij (0%).
6.3 De door RT-Praktijk Oud-Alblas berekende tarieven voor het begeleiden van scholen en/of leerkrachten zijn exclusief 21% BTW.
6.4 Behandelingen middels de RT-strippenkaart worden vooruit betaald met gevolg dat de behandelingen starten of voortgang krijgen op
het moment dat de betaling gedaan is.
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6.5 Kosten voor Didactisch Onderzoek, losse RT-behandelingen en overige werkzaamheden zullen maandelijks in rekening worden
gebracht.
6.6 De in rekening gebrachte bedragen dienen, tenzij anders afgesproken tussen opdrachtgever en remedial teacher/huiswerkbegeleider,
binnen 14 dagen na facturering op de bankrekening van RT-Praktijk Oud-Alblas bijgeschreven te zijn.
6.7 Is de betaling na 14 dagen nog niet ontvangen, dan wordt een herinneringsfactuur gestuurd. Vervolgbehandelingen zullen doorgang
vinden op het moment dat de betaling heeft plaatsgevonden.
6.8 Als de behandelingen bij het kind thuis plaatsvinden, zullen de reiskosten (0,29 cent per kilometer en eventuele parkeerkosten) en
reistijd apart in rekening gebracht worden. De reistijd wordt verrekend naar het uurtarief voor remedial teaching.
6.9 Jaarlijks zullen de tarieven voor de behandelingen per 1 september geïndexeerd worden.
7. Ontbinding
7.1 Indien de opdrachtgever de remedial teaching/huiswerkbegeleiding van het kind voortijdig wil beëindigen, zal dit met duidelijke
redenen aangekondigd moeten worden.
7.2 Wanneer de opdrachtgever in verzuim is, zie punt 6.6, is de remedial teacher/huiswerkbegeleider gerechtigd verdere diensten niet uit
te voeren. Hier zal RT-Praktijk Oud-Alblas de opdrachtgever schriftelijk over berichten.
7.3 RT-Praktijk Oud-Alblas is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien;
*de leerling naar oordeel van RT-Praktijk Oud-Alblas niet valt te begeleiden en/of in de groep niet te handhaven valt,
*de leerling fysiek geweld vertoont
* de leerling in bezit is van drugs of alcoholhoudende dranken ten tijde van de remedial teaching/huiswerkbegeleiding.
8. Verhindering bij ziekte of onvoorziene omstandigheden en bij een keer niet kunnen komen
8.1 Wanneer de leerling verhinderd is als gevolg van ziekte en/of onvoorziene omstandigheden dan zal de opdrachtgever dit zo snel
mogelijk melden aan RT-Praktijk Oud-Alblas. RT-Praktijk Oud-Alblas en de opdrachtgever zullen zich gezamenlijk inspannen om de
afgesproken leerlingbegeleiding zo spoedig mogelijk in te halen op een gezamenlijk overeen te komen datum.
8.2 Wanneer de remedial teacher/huiswerkbegeleider verhinderd is als gevolg van ziekte en/of onvoorziene omstandigheden dan zal zij dit
zo snel mogelijk melden aan de opdrachtgever. RT-Praktijk Oud-Alblas en de opdrachtgever zullen zich gezamenlijk inspannen om de
afgesproken leerlingbegeleiding zo spoedig mogelijk in te halen op een gezamenlijk overeen te komen datum.
8.3 Wanneer de opdrachtgever niet doorgeeft dat de leerling niet kan komen (ook al is het kind ziek of is er sprake van onvoorziene
omstandigheden), ziet RT-Praktijk Oud-Alblas zich genoodzaakt de verzuimde les toch in rekening te brengen.
8.4 In geval van verhindering, door bijvoorbeeld een andere activiteit van het kind dient de opdrachtgever dit uiterlijk 24 uur van tevoren
(één werkdag) door te geven, anders wordt de behandelingstijd in rekening gebracht.
9. Auteursrechten
9.1 Auteursrechten op het remediale- en huiswerkbegeleidingsmateriaal en aanvullende documentatie berusten allereerst, indien van
toepassing, bij de oorspronkelijke rechthebbenden. Op al het andere materiaal berusten de auteursrechten bij RT-Praktijk Oud-Alblas en
mogen onder andere niet worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar worden gemaakt of aan derden ter beschikking worden gesteld.
10. Aansprakelijkheid
10.1 Opdrachtgever erkent dat RT-Praktijk Oud-Alblas niet aansprakelijk is voor schade ontstaan bij de leerlingbegeleiding tenzij de schade
is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de remedial teacher/huiswerkbegeleider.
10.2 Opdrachtgever erkent voorts dat er geen sprake is van een resultaatsverplichting van RT-Praktijk Oud-Alblas om de gestelde doelen bij
de leerlingbegeleiding te bereiken.
10.3 RT-Praktijk Oud-Alblas is, door haar lidmaatschap bij de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers, WA-verzekerd. Deze
verzekering geldt voor grote en kleine ‘ongelukken’ die tijdens de remedial teaching/huiswerkbegeleiding kunnen gebeuren. Deze
verzekering geldt niet voor de inhoud van de les.
10.4 RT-Praktijk Oud-Alblas is, door haar lidmaatschap bij het CNV-Onderwijs, verzekerd voor Rechtsbijstand.
11. Geschillen
11.1 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomst waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan een bevoegd rechter.
12. Disclaimer
12.1 De op de site getoonde informatie wordt met de meeste zorg samengesteld. Voor de juistheid en volledigheid van de getoonde
informatie kan echter niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven ter zake
van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe
wordt geboden.
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