Algemene voorwaarden van Het Zilveren Hart
Deelname aan de activiteiten van Het Zilveren Hart,
betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.
Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de docent overwegen
de deelnemer te weigeren voor deelname aan de lessen.
De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op:
- invloed op de veiligheid
- mogelijke verstoring voor de groep
- of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van de deelnemer door de docente.
De evt. weigering voor deelname aan de activiteiten van Het Zilveren Hart
gebeurt in goed overleg met de (ouders/verzorgers van de) deelnemer.
De activiteiten van Het Zilveren Hart zijn geen therapie of geneeswijze en vervangen niet de reguliere geneeswijze.
Inschrijven voor de activiteiten is mogelijk middels het inschrijfformulier
dat u digitaal toegezonden zal worden na contact met de docente.
Verzoek hierbij is om lichamelijke en/of psychische klachten en bijzonderheden hierop aan te geven,
zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens de lessen.
Zo nodig zal de docente vooraf in gesprek gaan om bijzonderheden nader te bespreken.
Het cursusgeld zoals vermeld op de website, zal gefactureerd worden
en dient voor deelname overgemaakt te zijn op de rekening van Het Zilveren Hart.
Persoonlijke afmelding uiterlijk een uur voor aanvang van de les telefonisch doorgeven.
De les kan niet worden ingehaald.
Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.
Annuleren van een ingeplande activiteit waarvoor Het Zilveren Hart is ingehuurd,
kan tot 14 dagen voor de geplande activiteit.
Bij latere annulering worden de volledige kosten in rekening gebracht.
Bereikbaarheid van ouders/verzorgers gedurende de les graag invullen op het inschrijfformulier.
Dit voor het geval er tijdens de les iets met uw kind gebeurt.
Kom op tijd.
U wordt verzocht er voor te zorgen dat u minimaal 5 minuten voor aanvang aanwezig bent,
zodat de activiteit op tijd kan beginnen.
Indien u te laat bent, kan er niet meer worden deelgenomen.
Kleding
Draag tijdens de activiteiten van Het Zilveren Hart soepele kleding, waarin bewegen gemakkelijk is.
Ongevallen en aansprakelijkheid
De docente is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel.
De docente stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken van eigendommen van kinderen en ouders.
De docente stelt de ouders/verzorgers aansprakelijk voor eventuele schade die door het kind wordt aangericht aan de
lesruimte en inventaris van de leslocatie.
Opleidingen
De docente van Het Zilveren Hart heeft de volgende opleidingen genoten:
- “Docentenopleiding Kinderyoga & Yoga met je Kind” (Yoga Academie Jip & Jan)
- “Docentenopleiding Sherborne Bewegingsspel” (Sherborne Nederland)
- “Docentenopleiding Babymassage” (Dreumeland)
- “Docentenopleiding Rots & Water” (Rots & Water Instituut)
Vragen en/of opmerkingen
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan verneemt de docente dat graag van u.
De docente is bereikbaar via info@hetzilverhart.nl, 0612163267 of 050 2300428.

