
Algemene voorwaarden peutergym 
 
Algemeen 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de peutergym 
georganiseerd door Fysiotherapie Ronald Korsten.  
 
Aanmelden 

1. Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en per mail te 
versturen naar info@fysioronaldkorsten.nl 

2. De persoonlijke gegevens van de ouders en het kind zijn strikt vertrouwelijk en 
worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt.  

3. U kunt deelnemen zodra het inschrijfformulier in goede orde is ontvangen.  
4. U krijgt na inschrijving een bevestiging van ontvangst per mail.  

 
Betaling 

1. Het volgen van de gymlessen verloopt per 10-lessenkaart. U betaalt voor een 
10-lessenkaart een bedrag van € 60,00. Voor een eventuele ‘losse les’ betaalt u € 
6,50.  

2. De betaling van het lesgeld is mogelijk via overmaken of contante betaling.  
3. U kunt het lesgeld van de lessenkaart overmaken naar rekeningnummer 

NL81RABO0103018514  t.n.v. Fysiotherapie Ronald Korsten onder vermelding van 
de naam van het kind.  

4. U ontvangt een gezinskorting van 20% voor elk opvolgend kind uit hetzelfde gezin 
dat tegelijkertijd deelneemt aan dezelfde gymgroep.  

5. Indien voorafgaand aan de tweede gymles niet aan de betaling is voldaan, behoudt 
Fysiotherapie Ronald Korsten zich het recht om het kind (en de ouder) de toegang 
tot de les te ontzeggen.  

6. Uw lessenkaart blijft een jaar na uitgifte geldig en kan worden overgenomen door 
een familielid (broertje of zusje).  

 
Duur en begeleiding van de lessen 

1. De lessen duren 60 minuten. 
2. De lessen worden uitgevoerd door een bevoegd sportdocent.  
3. Gedurende de gymlessen wordt er van de ouders verwacht dat zij, vanwege de 

veiligheid, hun kind begeleiden bij de activiteiten.  
 
Verhindering, afgelasting, annulering en vakanties 

1. Bij verhindering vragen wij u om uw zoon/dochter af te melden.  
Afmelden kan tot 24 uur van te voren per mail: marieke@fysioronaldkorsten.nl. Uw 
afwezigheid wordt door de docent bijgehouden. Bij tijdig afmelden wordt de les niet 
van de lessenkaart afgeschreven.  

2. Op officiële en erkende feestdagen en tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen.  
 
Begeleiding en aansprakelijkheid 

1. Deelname aan de door Fysiotherapie Ronald Korsten georganiseerde lessen 
geschiedt op eigen risico.  
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2. Fysiotherapie Ronald Korsten is niet aansprakelijk voor enige schade (direct dan wel 
indirect) of letsel veroorzaakt door en/of verband houdend met deelname aan een 
georganiseerde activiteit.  

3. Fysiotherapie Ronald Korsten is niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade 
in welke vorm dan ook.  

4. Fysiotherapie Ronald Korsten is niet aansprakelijk voor blessures van het kind 
opgelopen voor, tijdens of na de les, noch voor andere al dan niet reeds aanwezige 
fysieke klachten.  

 
Foto’s en video opnames 
Tijdens de gymlessen worden er regelmatig foto’s genomen en/of video-opnames gemaakt. 
Met het beeldmateriaal wordt uiteraard zorgvuldig omgegaan. Foto’s en filmopnames 
worden uitsluitend gebruikt voor de website www.fysioronaldkorsten.nl en onze Facebook 
pagina Fysiotherapie Ronald Korsten. Indien u bezwaar heeft, kunt u dat aangeven op het 
inschrijfformulier.  

http://www.fysiotherapieronaldkorsten.nl/

