
 

  
Februari 2021 In essentie 

 
  

Algemene voorwaarden 

Deze voorwaarden gelden vanaf februari 2021 voor ondersteuning op scholen. 

1. Met deze overeenkomst gaat In essentie een inspanningsverplichting aan, maar geen 

resultaatverplichting. Dat wil zeggen dat zij geen resultaat kan garanderen, maar dat zij zich 

zal inspannen om voor het kind een zo goed mogelijk resultaat te behalen. 

2. In geval van verhindering of ziekte moet dit voor 8.30 uur op de dag van verzuim, worden 

gemeld. Anders zal het wel in rekening worden gebracht. In onderling overleg kan het 

worden ingehaald. 

3. De facturen worden na elke maand op de eerste van de volgende maand ingediend. 

Facturen dienen binnen veertien na ontvangst te worden voldaan.  

Deze voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2020 voor bijles bij mij thuis. 

1. Met deze overeenkomst gaat In essentie een inspanningsverplichting aan, maar geen 

resultaatverplichting. Dat wil zeggen dat zij geen resultaat kan garanderen, maar dat zij zich 

zal inspannen om voor het kind een zo goed mogelijk resultaat te behalen. 

2. In geval van verhindering of ziekte moet dit voor 8.00 uur op de dag van verzuim, worden 

gemeld. Anders zal het wel in rekening worden gebracht. In onderling overleg kan het 

worden ingehaald.  

3. In essentie is verplicht om tot geheimhouding van alles wat haar uit hoofde van haar 

beroepsuitoefening komt in relatie tot het kind. In het geval er informatie gedeeld moet 

worden met derden, werkt In essentie met een ondertekende toestemmingsverklaring van 

ouder(s)/ verzorger(s) waardoor gegevens uitgewisseld kunnen worden. 

4. In essentie werkt met een vast bedrag van €120. De factuur ontvangt u na de eerste keer 

van de ondersteuning. 

5. De facturen dienen binnen veertien dagen na ontvangst te worden gedaan. Bij het niet 

nakomen van de financiële verplichtingen mag In essentie de ondersteuning per direct 

beëindigen. Zij zal dit schriftelijk aan ouder(s), verzorger(s) mededelen. 

6. Met materialen die u te bruikleen krijgt van In essentie dient zorgvuldig mee om te 

worden gegaan. Bij het kwijtraken of beschadigen van deze materialen worden de kosten 

voor herstel of vervanging in rekening gebracht.  

 

 


