Algemene voorwaarden:
Algemeen
Met het aangaan van coaching, training of andere dienst van "Kinderpraktijk Admiraal" ga je akkoord met
onderstaande voorwaarden.
Verhindering:
Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos afgezegd worden.
Bij annulering binnen 24 uur houd ik me het recht een behandeling in rekening te brengen.
Tarieven
Het is raadzaam om je vooraf op de hoogte te stellen van de tarieven. De geldende tarieven vind je op
www.kinderpraktijkadmiraal.nl/kosten. Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.
Betalingsvoorwaarden
Een keer per maand ontvangt u de factuur van de sessies via de mail, op verzoek kan ik deze ook na iedere
sessie toesturen. Hiervoor geldt een betalingstermijn van twee weken. Bij niet tijdig betalen ontvang je een
herinnering om binnen 8 dagen te betalen. Bij uitblijven van de betaling wordt de rekening vermeerderd met
administratiekosten.
Bij betalingsachterstand is "Kinderpraktijk Admiraal" gerechtigd verdere sessies op te schorten totdat de cliënt
aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Aansprakelijkheid
In mijn praktijk maak ik gebruik van de technieken beschreven op mijn website. In onderling overleg bepalen we
de te gebruiken technieken en de duur van de sessies. Ik werk oplossingsgericht en resultaatgericht maar ik kan
geen resultaat garanderen.
De sessies die ik in mijn praktijk geef, dienen niet ter vervanging van een medische behandeling door een arts of
specialist. Raadpleeg daarom altijd eerst een arts of specialist als er klachten zijn.
Het is jouw verantwoordelijkheid mij vooraf op de hoogte te stellen van bijzonderheden omtrent lichamelijke en/of
geestelijke gezondheid.
Als ik het idee heb dat ik niet verder kan helpen, zal ik je aanraden iemand anders te raadplegen.
"Kinderpraktijk Admiraal" sluit elke aansprakelijkheid inzake schade of letsel uit, voortvloeiende uit of in verband
met de geboden diensten door "Kinderpraktijk Admiraal", tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde
van "Kinderpraktijk Admiraal" .
Privacy
Alle informatie die voortvloeit uit de sessies blijft vertrouwelijk. Dit betekent dat zonder enige toestemming van
ouders/verzorgers door "Kinderpraktijk Admiraal" geen informatie aan derden wordt verstrekt. Kinderen vanaf 16
jaar hebben het wettelijke recht hierover zelf te beslissen.
Begeleiding kinderen t/m 16 jaar
"Kinderpraktijk Admiraal" is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien
van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders
is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.
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Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er
de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier
zijn/haar toestemming voor geeft.
Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de sessies of
anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kindercoach Jolanda Groenenberg-Admiraal kan hier
niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
Regels rond een afspraak voor een kind dat alleen komt
Er is helaas geen wachtruimte, dit betekent dat de ouder/verzorger het kind brengt en na afloop van de sessie op
de afgesproken tijd het kind weer ophaalt.
De ouder/verzorger dient tijdens de sessies telefonisch bereikbaar te zijn. Na een sessie is er even kort de
gelegenheid voor de ouders om te zien wat je kind heeft gedaan of gemaakt.
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