Algemene Voorwaarden ‘De Aapjeskooi’

Artikel 1
Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en voorafgaand aan
de lessen digitaal op te sturen. Uw kind kan deelnemen zodra het inschrijfformulier én de
betaling in goede orde is ontvangen. U krijgt na inschrijving een bevestiging van ontvangst
die u uitgeprint en ondertekend dient mee te nemen naar de eerste les.
Artikel 2
Indien, voorafgaand aan de eerste les, niet aan de betaling is voldaan, behoudt De
Aapjeskooi zich het recht voor het kind (en de ouder) de toegang tot de les te ontzeggen.
Restitutie van betaling wordt alleen binnen twee weken na de eerste les verleend op
schriftelijk verzoek van de ouder / voogd, voorzien van medisch bewijs dat het betreffende
kind fysiek niet in staat is om deel te nemen. In geval van te late betaling wordt een
vertragingsrente in rekening gebracht conform de Europese Richtlijn 2000/35/EG.
Artikel 3
De Aapjeskooi behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, de tijden en locaties te
wijzigen. Op erkende feestdagen en tijdens de schoolvakanties is De Aapjeskooi gesloten.

Artikel 4
De Aapjeskooi heeft een aansprakelijkheidsverzekering. De Aapjeskooi sluit iedere
aansprakelijkheid, hoe dan ook genaamd en hoe ook ontstaan nadrukkelijk uit, behoudens
en voor zover de schade wordt gedekt door de genoemde verzekering en ook daadwerkelijk
is vergoed. De polisvoorwaarden zijn op te vragen bij De Aapjeskooi. De Aapjeskooi
aanvaardt aldus geen enkele verdere aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van
ongeval of letsel dan wel schade, verlies of diefstal van eigendommen van deelnemers,
ouder, voogd of derden.
De ouders / voogd van deelnemers verplichten zich om zich zelf te verzekeren tegen risico’s
van hun eigen wettelijke aansprakelijkheid. De ouders / voogd van deelnemers vrijwaren De
Aapjeskooi tegen vorderingen van derden voor vergoeding van schade veroorzaakt door de
betreffende ouders, voogd of deelnemer.

Artikel 5
Voor gebruik van logo en/of de naam “De Aapjeskooi” door personen of organisaties moet
altijd voorafgaand toestemming worden gevraagd aan de eigenaar via info@aapjeskooi.nl
Een eventuele toestemming kan uitsluitend schriftelijk worden verleend.

Artikel 6
De algemene voorwaarden van De Aapjeskooi staan op de website www.aapjeskooi.nl en
zijn ook via het personeel van De Aapjeskooi op te vragen. Door inschrijving op de website
verklaart de ouder/voogd van de deelnemer de algemene voorwaarden van De Aapjeskooi te
accepteren.

Deze algemene voorwaarden zijn tevens gedeponeerd ten kantore van de Kamer van

Koophandel Midden-Nederland onder KvK‐registratienummer 53978021.

