
 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN 
24-05-2021 
Dit zijn de algemene voorwaarden van Peuterstapjes (met het KvK nummer 63488000). Mocht je vragen hebben, kan 
je contact opnemen via info@peuterstapjes.nl.  
 
Inschrijven en maandkaarten  
Een proefles is gratis en vrijblijvend. Bij inschrijving na een proefles, start de maandkaart direct na de proefles, mits 
er plaats is in diezelfde groep. Mocht er nog niet direct plaats zijn, dan is er eerst een wachtlijst. Een maandkaart 
kost E 30,- per kalendermaand. Bij het halverwege de maand instromen, wordt het bedrag van de maandkaart 
verrekend. Er worden 4 lessen per kalendermaand gegeven. Wanneer er geen 4 lessen in de maand kunnen worden 
aangeboden, zal dit verrekend worden óf zal er een andere maand binnen hetzelfde lesseizoen een 5e les worden 
aangeboden. Een show telt mee als les. In de maanden waarin er geen lessen worden aangeboden vanwege de 
zomer- of winterstop wordt er ook geen maandkaart geïncasseerd. Maandkaarten worden betaald via automatische 
incasso en lopen automatisch door, ook na een zomer- of winterstop of bij afwezigheid.  
 
Gemiste lessen  
Gemiste lessen mogen worden ingehaald op een andere lesdag (in combinatie met een lopende maandkaart). We 
vinden het fijn om vooraf te weten hoeveel kinderen er in de les gaan zijn, dus bij voorkeur plannen we de 
‘inhaallessen’ in overleg in. Dit kan voor of na de les, of per mail via info@peuterstapjes.nl.  
 
Vakanties 
Tijdens enkele schoolvakanties lopen de lessen door: check de lesdata op de website.  
 
Opzeggen 
Opzeggen van Mini- en Peuterstapjes lessen kan per e-mail via info@peuterstapjes.nl en vóór de 20e van de maand. 
Wil je bijvoorbeeld in de maand april geen lessen meer meedoen? Mail je afmelding dan vóór 20 maart.  
 
Aansprakelijkheid  
Letsel, schade en spullen die kwijt raken zijn voor eigen risico, Peuterstapjes is hiervoor niet aansprakelijk. 
 
Beeldmateriaal 
Er wordt incidenteel beeldmateriaal gemaakt tijdens de les: dit kan geanonimiseerd gebruikt worden voor 
promotionele doeleinden.  
 
Overmacht  
Mochten de Mini- en Peuterstapjes lessen vanwege een overmachtssituatie/ ziekte/ docent in quarantaine niet 
mogelijk zijn, is er voor maximaal 1 les per maandkaart geen recht op restitutie. Er zal uiteraard altijd geprobeerd 
worden om een vervangende docent te vinden of de les te verschuiven. Mochten er na de lopende maandkaart nog 
langer geen lessen mogelijk zijn om wat voor reden dan ook, wordt er géén maandkaart meer geïncasseerd, totdat 
de lessen wel weer mogelijk zijn.  
 
Vragen/ opmerkingen? 
Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze algemene voorwaarden? Mail ze gerust, ik zal altijd mijn 
best doen flexibel met je mee te denken.  
 
 


