Voorwaarden
BETALINGSVOORWAARDEN
U kunt contant of per bankoverschrijving de rekening voldoen.
Betaling geschiedt per les of per maand. Maandelijkse betalingen dienen betaald te worden
voorafgaand aan de maand dat de lessen beginnen.
Bijles, huiswerkbegeleiding en Citotraining wordt alleen gegeven na een intakegesprek met de
ouders/verzorgers.
ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Jufiris.nl ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nr: (nog niet van toepassing).
2. Contractant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Jufiris.nl een Overeenkomst
sluit in de regel: ouders/verzorgers van Leerling.
3. Leerling: Iedere natuurlijke persoon welke voor de diensten van Jufiris.nl wordt ingeschreven.
4. Overeenkomst: Iedere Overeenkomst ter zake de levering van diensten die tussen Jufiris.nl en
Contractant tot stand komt.
5. Totstandkoming van de Overeenkomst: De Overeenkomst komt schriftelijk tot stand door
ondertekening van de ouder of verzorger. Ze wordt tevens bevestigd door betaling van de eerste
factuur.
6. Tarieven: de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst op www.jufiris.nl
vermelde prijzen voor de diverse door Jufiris.nl aangeboden diensten.
7. De duur van de Overeenkomst: De overeenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging en kan
uitsluitend schriftelijk of langs elektronische weg worden opgezegd tegen de zondag van elke week,
met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken. Bij opzegging van een van meerdere
afgenomen diensten, geldt de opzegtermijn van twee weken ten aanzien van elke afgenomen dienst
afzonderlijk. De opzegtermijn van twee weken is niet van toepassing bij wijziging van het aantal
dagen huiswerkbegeleiding, dit is mogelijk met ingang van de eerstvolgende maandag.
Algemeen:
1. Contractant verplicht zichzelf tot het leveren en eventueel op tijd wijzigen van juiste
adresgegevens t.b.v. facturatie en contact.
2. Persoonsgegevens worden door Jufiris.nl zorgvuldig bewaard en zijn toegankelijk voor
medewerkers van Jufiris.nl.
3. Door Leerling in vertrouwen aan Jufiris.nl of een van haar medewerkers ter beschikking gestelde
informatie is, indien de Leerling dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor de ouders en/of
Contractant, tenzij Jufiris.nl dit tegen het belang van de Leerling acht of de fysieke of psychologische
integriteit van de Leerling, klasgenoten of andere betrokkenen, op het spel staat. Dit ter beoordeling
van Jufiris.nl.
4. Alle door Jufiris.nl geleverde lesmaterialen, huiswerkopdrachten, agenda, plandocumenten etc.
blijven intellectueel eigendom van Jufiris.nl.
Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is alleen toegestaan wanneer uitdrukkelijk de naam van
Jufiris.nl vermeld wordt, Jufiris.nl uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en onder voorwaarde dat
de verspreiding geen enkel commercieel belang dient.
5. Jufiris.nl is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen tijdens het
bezoek aan Jufiris.nl.
6. Voor de begeleiding en de leerling-administratie is Jufiris.nl volledig afhankelijk van de
medewerking van de Leerling. Als de Leerling niet meewerkt, bewust gegevens achterhoudt of

vervalst, is Jufiris.nl hiervoor, en voor het dientengevolge niet welslagen van de begeleiding, niet
aansprakelijk.
7. Jufiris.nl biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor
tegenvallende resultaten. Jufiris.nl verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen het
afgenomen dienstenpakket.
8. In gevallen van overmacht voor Jufiris.nl kan het voorkomen dat de omstandigheden in de
begeleiding tijdelijk negatief beïnvloed worden. Jufiris.nl is hiervoor niet aansprakelijk.
9. Eventuele (factuur)klachten kunnen ingediend worden binnen 14 dagen nadat de klacht is
ontstaan via info@jufiris.nl.
Betaling en Tarieven:
1. Betaling dient te zijn ontvangen door Jufiris.nl voor aanvang van de les(sen).
Betaling kan geschieden per les of per maand, contant of per overschrijving.
2. Contractant is aan Jufiris.nl het Tarief voor de door de Leerling gevolgde dienst verschuldigd.
3. Jufiris.nl is gerechtigd vanaf drie maanden na de start van de Overeenkomst de Tarieven te
wijzigen en zal Contractant hiervan minimaal een maand van te voren schriftelijk op de hoogte
stellen.

