Algemene Voorwaarden ukIQ online!
Begeleider: Jente van der Woude (met Jente)
Betaling
 De deelnemerskosten aan ukIQ online! bedragen € 15,- per bijeenkomst (incl. BTW);
 Door aanmelden via Calendly gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden en bent u
verplicht de deelnemerskosten te voldoen;
 De aanmelding is definitief na ontvangst van betaling.
Zoom
 Na ontvangst van betaling krijgt u de link naar de Zoom-meeting via het opgegeven
mailadres toegestuurd;
 Om deel te nemen hoeft u niets te installeren;
 Op het afgesproken tijdstip start de meeting;
 Iedereen is te horen en te zien, tenzij microfoons/camera’s uitgezet worden. Om het contact
zo levendig mogelijk te houden, is het wenselijk de camera zoveel mogelijk aan te laten;
 Tijdens de bijeenkomsten is het wenselijk dat ouders/verzorgers (op de achtergrond)
aanwezig zijn.
Tussentijdse wijzigingen
 De begeleider behoudt zich het recht voor om gedurende de bijeenkomsten de
overeenkomst te ontbinden, indien het kind met zijn/haar gedrag de groepsactiviteiten
en/of het groepsproces ernstig verstoort;
 U bent verplicht wijzigingen in uw persoonlijke gegevens (telefoonnummer, (email)adres,
etc.) schriftelijk/per e-mail aan mij door te geven via jente@ukiq.nl;
 Indien u uw kind voor meerdere data heeft aangemeld en hij of zij bij 1 of meer van die
momenten niet aanwezig is, blijven de deelnemerskosten onveranderd. Mocht uw kind
langdurig niet aanwezig kunnen zijn wegens ziekte of andere bijzondere omstandigheden,
neem dan contact met mij op via jente@ukiq.nl;
 Indien een dagdeel door onvoorziene omstandigheden van de begeleider niet doorgaat,
worden de deelnemerskosten niet aangepast. Wel zal dit dagdeel op een nader te bepalen
tijdstip ingehaald worden.
Aansprakelijkheid
 De ukIQ-begeleider heeft een bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering. De ukIQ-begeleider
sluit iedere aansprakelijkheid, hoe dan ook genaamd en hoe ook ontstaan, nadrukkelijk uit,
behoudens en voor zover de schade gedekt door de genoemde verzekering en
daadwerkelijk vergoed zal worden. De polisvoorwaarden zijn op te vragen bij de
begeleider van de ukIQ-groep;
 De ukIQ-begeleider aanvaardt aldus geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade
als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer dan wel schade aan derden. De
ouders/verzorgers van de deelnemer dienen zich zo nodig zelf te verzekeren indien nodig
tegen risico’s van hun wettelijke aansprakelijkheid en vrijwaren de ukIQ-begeleider indien
deze hierop wordt aangesproken.
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