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Artikel 1: Definities
1. Sokrates16 is een organisatie voor bijles en huiswerkbegeleiding, gevestigd aan de Sokrateslaan 16,
2408 DN te Alphen aan den Rijn en geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 71174826
2. Onder bijles wordt verstaan het geven van
leerhulp en huiswerkbegeleiding op individueel of
groepsniveau.
Artikel 2: Conversie
Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden op enig moment ongeldig of op enigerlei wijze
onafdwingbaar blijkt te zijn vanwege een bestaande
of toekomstige rechtsregel, wet, aanwijzing, richtlijn,
of verordening van toepassing op partijen, zal het
restant van deze algemene voorwaarden van kracht
blijven. Partijen komen overeen in een dergelijk geval
de huidige algemene voorwaarden te zullen aanpassen zodanig dat de betreffende bepalingen weer in
overeenstemming worden gebracht met de toepasselijke regelgeving waarmee deze in strijd waren,
rekening houdend met de algemene balans tussen
de wederzijdse rechten en plichten zoals bestaand
voordat een dergelijke situatie zich voordeed. Het niet
eisen van naleving van de algemene voorwaarden
leidt niet tot verval van rechten.
Artikel 3: Aanmelding, plaatsing en inschrijving
Aanmelding vindt schriftelijk of telefonisch plaats.
Plaatsing gebeurt op basis van beschikbaarheid
van plek voor bijles, volgorde van aanmelding en in
samenspraak met ouders. Indien er geen plek voor
bijles beschikbaar is wordt er een wachtlijst gehanteerd op volgorde van aanmeldingsdatum. Zodra
er een plek vrij komt wordt steeds de eerstvolgende
persoon van de wachtlijst benaderd.
Inschrijving vindt plaats tijdens het intakegesprek
door het ondertekenen van de bijlesovereenkomst.
Artikel 4: Tarieven
Alle tarieven zijn vrijgesteld van BTW. Sokrates16 is
gerechtigd haar tarieven eenmaal per kalenderjaar
marktconform te verhogen. Een dergelijke verhoging
wordt uiterlijk twee weken voor het einde van het
betreffende kalenderjaar schriftelijk of per mail aan
de leerling of zijn/haar ouders/verzorgers medegedeeld en zal gelden met ingang van het nieuwe
kalenderjaar. De geldende tarieven kunt u vinden
onder het kopje ‘tarieven’ op de website van
Sokrates16 (www.sokrates16.nl).

Artikel 5: Facturatie, betaling en incassokosten
Facturatie gebeurt voorafgaand aan een periode.
Bij de eerste factuur worden tevens de kosten van
het intakegesprek gefactureerd.
De betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum
ontvangen te zijn op de bankrekening van Sokrates16.
Mochten wij de betaling niet, c.q. niet tijdig, ontvangen dan stellen wij de klant in gebreke en bepaalt
de wet dat Sokrates16 buitengerechtelijke kosten
(incassokosten) in rekening mag brengen.
Artikel 6: Annulering
De bijles is een wekelijkse verplichting. Wanneer
een geplande bijles uiterlijk 24 uur van tevoren door
ouders geannuleerd wordt, wordt de helft van het
uurtarief in rekening gebracht. Indien de afspraak
binnen 24 uur van tevoren wordt geannuleerd wordt
het volledige uurtarief in rekening gebracht. Dit geldt
ook voor annuleringen waarbij overmacht de reden
van de annulering is. Onder overmacht wordt onder
andere verstaan ziekte van zowel leerling als ouders.
Artikel 7: Opzegging
Sokrates16 hanteert een opzegtermijn van vier weken.
De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. De
bijlesovereenkomst met Sokrates16 eindigt nadat de
laatste afspraak voor bijles heeft plaatsgevonden en
de kosten volledig zijn voldaan.
Sokrates16 kan de bijlesovereenkomst beëindigen
met opgaaf van redenen met een opzegtermijn van
4 (vier) afspraken. Sokrates16 zal dit schriftelijk of per
mail aankondigen aan de ouder(s)/verzorger(s) van
de leerling.
Bij het niet nakomen van financiële verplichtingen
door de leerling of de ouder(s)/verzorger(s) van de
leerling, kan Sokrates16 de leerling toegang tot de
bijles ontzeggen en de bijles per direct beëindigen.
Sokrates16 zal dit schriftelijk of per mail aankondigen.
Artikel 8: Verplichtingen en verantwoordelijkheden
van de ouders
Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun zoon/
dochter op de afgesproken tijd aanwezig is voor de
bijles.
Artikel 9: Overmacht aan de zijde van Sokrates16
In geval van (langdurige) verhindering of ziekte
van de medewerkers van Sokrates16, zal Sokrates16
haar uiterste best doen om voor vervanging te zorgen. Hieraan kunnen echter geen rechten worden
ontleend. Wanneer een bijles hierdoor niet door kan
gaan, zal deze niet in rekening worden gebracht.

