ALGEMENE VOORWAARDEN LA-DI-DA:
Om de organisatie en de lessen in goede banen te leiden geef ik u hierbij de regels en informatie
m.b.t. de peuteractiviteit La-Di-Da.
*

De activiteit duurt 45 minuten, afhankelijk van de concentratie en groepsdynamiek.

*

Wees op tijd, want als u later komt kan dat de activiteit verstoren.

*

Het lesgeld wordt vooraf betaald via Ideal. vantevoren wordt middels de inschrijving
besproken hoeveel blokken u en uw peuter gaan volgen. Wilt u na een blok toch nog een
blok afnemen dan betaalt u het volgende blok opnieuw. Neemt u meerdere blokken tegelijk
af, dan bent u goedkoper uit.

*

Bij afwezigheid (ziekte, vakantie of andere redenen) van uw peuter wordt het lesgeld altijd in
rekening gebracht. Dit geldt niet voor de meeste schoolvakanties. Dan is er geen les. Wij
houden de schoolvakanties voor de regio Noord-Holland aan.

*

Bij afwezigheid van de leerkracht wordt de les ingehaald, de week na de laatste les van een
blok. Dus er zit altijd een week tussen alle blokken die als inhaalles/proefles wordt gezien.

*

Afzegging minimaal 2 uur vantevoren via email of telefoon.

*

Ouders / verzorgers doen actief mee met de aangedragen activiteit. Dit is fijn voor uw peuter
en stimuleert. Het is fijn als de ouders zich niet TE afleidend gedragen. Dit, t.b.v. uw peuter’s
concentratie.

*

U neemt deel op eigen risico. Ouders / verzorgers zijn t.a.t. verantwoordelijk voor evt schade,
letsel en vermissing. De docent niet.

*

Makkelijk zittende kleding voor uw peuter is aan te raden.

*

Het is niet toegestaan om consumpties te nuttigen tijdens de les. Als we met het thema
eten/drinken bezig gaan zal de leerkracht e.e.a. meenemen. Mocht uw peuter een allergie
o.i.d. hebben voor bepaald voedsel/drinken, dan hoor ik dat graag vantevoren.

*

De tarieven zijn:
Proefles:

GRATIS en VRIJBLIJVEND

Per 1 blok (4 lessen):

50 euro

Per 2 blokken (8 lessen):

75 euro

Per 3 blokken (12 lessen):

125 euro

Per 4 blokken (16 lessen):

150 euro

En voor elk 2e of meer kind(eren) uit een gezin 50% korting.
Wordt er vooraf niet betaald, dan kan er helaas niet deelgenomen worden aan de les.
Er wordt max. 5 dagen voor de aanvang van de 1e les van een blok betaald en dit geschiedt
per overmaking op rekeningnummer NL44 RABO 0326 1022 05 t.n.v. Lydia v.d. Meer o.v.v.
Ladida + factuurnummer + naam van je kindje(s) (cursist).

*

Het kan voorkomen dat er beeldmateriaal gemaakt wordt tijdens de les voor promotionele
doeleinden. Geeft u vantevoren aan of uw peuter hieraan mag deelnemen of niet. Dan hou ik
daar rekening mee.

*

Opzeggen kan 3 weken vantevoren.

*

Ladida behoudt zich het recht voor een thema te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen
(minder dan 4 kinderen) totdat er weer genoeg aanmeldingen zijn.

*

Gelieve 1 persoon per peuter mee i.v.m. de concentratieboog. Mocht het niet anders kunnen
dan krijgt de ‘gast’ een mooi plekje om te kijken welke niet teveel afleidt.

*

Ladida tolereert geen enkele vorm van discriminatie. Respect voor elkaar en samenwerking is
belangrijk.

Ik vertrouw er op u zo voldoende geinformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn, dan verneem
ik deze graag van u.

Met vriendelijke groeten,
Lydia v.d. Meer (ladidapeuters@gmail.com)
BTW nr: NL1105.68.989.B01
KvK nr: 34367899
IBAN: NL44 RABO 0326 1022 05 o.v.v. L. van der Meer, Amsterdam

