Spelregels leerlingbegeleiding
BEGELEIDING
De leerlingbegeleiding begint met een onderzoek tijdens de eerste sessies. Aan de hand van de
uitkomsten van het onderzoek stelt de remedial teacher een behandelplan op, dat tezamen met het
onderzoeksrapport wordt toegezonden aan en desgewenst besproken met de opdrachtgever. Aan het
einde van de begeleiding vindt een evaluatie plaats. Het evaluatierapport wordt toegezonden aan en
desgewenst besproken met de opdrachtgever.
De plaats van uitvoering van de leerlingbegeleiding vindt plaats op Rozenlaan 8 te Rotterdam.
Begeleiding op de school van de leerling is ook mogelijk indien de school hiermee akkoord gaat.
Wanneer de leerlingbegeleiding op school plaatsvindt worden geen extra kosten in rekening gebracht
bij een maximale reisafstand van 2,5 km. van de praktijk tot de school. Bij een grotere reisafstand
worden kosten in rekening gebracht volgens afspraak.
Gedurende de schoolvakanties bestaat de mogelijkheid voor online leerlingbegeleiding via videochat
ter vervanging van de wekelijkse sessie met een maximum van 3 afspraken.
ANNULERING
Annuleringen dienen telefonisch of per e-mail plaats te vinden. De remedial teacher doet een voorstel
voor een datum voor een vervangende les binnen dezelfde week. Wanneer geen geschikte datum
gevonden kan worden, komt de les te vervallen. Hierop is geen restitutie van de kosten mogelijk, noch
vervanging op een andere datum.
AANSPRAKELIJKHEID
De opdrachtgever erkent dat er geen sprake is van een resultaatsverplichting van Praktijk Noord om
de gestelde doelen bij de leerlingbegeleiding te bereiken, maar van een inspanningsverplichting.
Praktijk Noord is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan bij de leerlingbegeleiding, tenzij de
schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de remedial teacher.
BETALING
Is de betaling binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur nog niet ontvangen, dan behoudt
Praktijk Noord zich het recht voor de uitvoering van de begeleiding op te schorten zonder dat hiertoe
een schriftelijke ingebrekestelling noodzakelijk is.
Bij achterwege blijven van tijdige betaling kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven.
In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten ten laste
van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede
de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen
proceskosten overschrijden. In dit geval zal Praktijk Noord de opdrachtgever schriftelijk berichten dat
de verstrekte opdracht niet (verder) uitgevoerd zal worden. Opdrachtgever stemt er voorts mee in dat
zij afstand doet van het recht om nakoming te vorderen.

