
Aanvullende algemene voorwaarden

Marieke Brenkman   Praktijk voor kind- en gezinsbegeleiding.

Privacy regeling

• Alles wat er tussen ons gezegd wordt zal vertrouwelijk behandelt worden.

• Met het invullen van deze behandelovereenkomst ben je geïnformeerd over de algemene

voorwaarden, geldende klachtenregeling en het privacy beleid volgens de AVG normen,

opgesteld door Solo Partners. Deze zijn te lezen op mijn website en op de bijlage van dit

formulier.

• *In het belang van de voortgang van de begeleiding kan het voorkomen dat ik foto’s maak van

de gemaakte werkstukken van je kind. Deze zullen beveiligd bewaard worden. Als het

voorkomt dat ik een foto naar buiten wil brengen zal ik daarvoor toestemming aan je vragen.

• Mocht je ondanks alle zorgvuldigheid van mijn kant toch een klacht hebben, neem dan altijd

contact met mij op.

Ouderlijk gezag

• Wanneer de begeleiding gaat om een kind jonger dan 16 jaar zal de ouder/verzorger

mededelen wie het ouderlijk gezag heeft over het kind, dan wel hoe de wettelijke

vertegenwoordiging is geregeld. Beide ouders/verzorgers dienen de behandelovereenkomst

te ondertekenen.

Aansprakelijkheid

• *De ouder(s)/ verzorger(s) dragen zorg voor de juiste kleding voor het kind. Gelet wordt op

weersomstandigheden en stevigheid. Wanneer er per ongeluk een beschadiging optreed in

de kleding/ schoenen kunnen de kosten niet verhaalt worden op de Praktijk voor kind- en

gezinsbegeleiding.

• *Wanneer er een fysiek letsel zich voordoen zal ik met grote zorg optreden. Mocht het nodig

zijn zal ik tijdens de sessie de ouder/ verzorger direct informeren. Kosten die voortkomen uit

eventuele behandeling zijn voor rekening van de ouder(s)/verzorger(s).

Afspraak afzeggen

• Zowel voor mij als voor jou geldt dat we beide zorgvuldigheid nemen naar elkaar toe omtrent

zaken als tijdige afmelding voor sessies en naleving van afgesproken tijden (zowel begin en

eind tijd).

• *Wanneer een sessie niet op tijd kan beginnen omdat je kind niet aanwezig is, betekent dit

niet dat de sessie voortduurt na het overeengekomen tijdstip.

*indien van toepassing
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