Stichting SCIANDRI
Voorwaarden Naschoolse Activiteiten
Algemene voorwaarden
De hierna vermelde algemene voorwaarden hebben betrekking op alle
activiteiten georganiseerd door stichting SCIANDRI.
Contactpersoon stichting SCIANDRI
Joost van der Hulst – Coördinator
T: 06 21571059
E: centrum@sciandri.com
Toepasbaarheid
De algemene voorwaarden hebben betrekking op alle naschoolse activiteiten
georganiseerd door stichting SCIANDRI.
Met het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u zich
akkoord met de algemene voorwaarden.
Uw inschrijving is geldig voor de aangegeven duur van de cursus en wordt niet
automatisch verlengd. Voor de aanvang van een volgende cursus dient u zich
weer opnieuw in te schrijven.
Inschrijving en bevestiging
Cursisten verbinden zich bij inschrijving aan deelname aan de cursus. Er kan op
2 manieren worden ingeschreven. Dit kan via:
1. www.naschoolseactiviteiten-amsterdam.nl of;
2. het inschrijfformulier.
Inschrijfformulier .
• Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
• Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden
afgegeven op de opgegeven inleverdatum.

• U dient bij aanmelding zowel uw gegevens in te vullen, als de
betalingsmethode te kiezen.
• Met de ondertekening verplicht u zich tot betaling van het geldende
cursustarief, tenzij plaatsing niet mogelijk is.
• Iedereen die geplaatst wordt, ontvangt een schriftelijke/digitale/telefonische
bevestiging van plaatsing.
Annuleren door de deelnemer
Annulering (opzegging) dient altijd schriftelijk per e-mail onder vermelding van
de cursusnaam en locatie te worden gemeld aan centrum@sciandri.com.
Cursusgeld wordt berekend en is verschuldigd vanaf de inschrijfdatum.
Restitutie met terugwerkende kracht kan niet plaatsvinden.
Annulering door Stichting SCIANDRI
Minimaal aantal deelnemers
Er geldt voor elke cursus een minimaal aantal deelnemers. Wanneer het aantal
inschrijvingen onder het minimum is, behoudt stichting SCIANDRI zich het recht
voor om deze cursus te annuleren, uit te stellen of te combineren.
Maximaal aantal deelnemers
Er geldt voor elke cursus ook een maximaal aantal deelnemers. Het maximum
varieert per cursus. Wanneer het maximum aantal inschrijvingen overschreden
is, wordt u op de hoogte gesteld.
Tarieven van de cursus
Bij inschrijving geldt het cursustarief, zoals is vermeld in de voor de
desbetreffende activiteit opgestelde brochure/inschrijfformulier/website, die
door stichting SCIANDRI is uitgegeven.
Betaling cursusgelden
Betaling geschiedt door middel van: overmaking naar rekeningnummer:
NL79INGB065.72.70.210 o.v.v. de activiteitnaam, locatienaam, voor- en

achternaam kind.
Vervoer kinderen
De cursussen vinden plaats op diverse locaties. Ouder(s)/verzorgers zijn zelf
verantwoordelijk voor het brengen naar en het ophalen van de deelnemers bij
de locatie waar de activiteit plaatsvindt. Ophalen dient uiterlijk 5 minuten na
afloop van de activiteit te gebeuren (zie ook “verantwoordelijkheid buiten
cursustijden voor het zelfstandig reizen van en naar de activiteit”).
Verantwoordelijkheid buiten de cursustijden
Stichting SCIANDRI is niet verantwoordelijk voor de opvang van uw kind buiten
de cursustijden. Bij inschrijving bent u het verplicht op te geven als uw kind
zelfstandig de cursus mag verlaten, of dat uzelf of via andere
opvangmogelijkheden, voor halen/brengen zorgt. Wanneer er gebruik wordt
gemaakt van de Buitenschoolse opvang dient de ouder/verzorger zelf
afspraken te maken met de BSO met betrekking tot het ophalen. Zonder deze
opgave kunt u uw kind niet inschrijven.
Vakantie en vrije dagen
Tijdens de schoolvakanties, feestdagen en studiedagen is er geen les, tenzij
anders is medegedeeld.
Foto’s en filmopnamen
Voor publiciteitsdoeleinden zoals de programmabrochures, websites en
nieuwsbrieven kunnen er foto’s en/of video’s gemaakt worden tijdens de
cursus. Indien u hiertegen bezwaar heeft, dan dient u dit, voorafgaande aan de
start van de cursus, schriftelijk kenbaar maken aan de contactpersoon. Geen
melding betekent dat u akkoord gaat.
Aansprakelijkheid
Stichting SCIANDRI en de betrokken sportverenigingen/-aanbieders kunnen
niet aansprakelijk gesteld worden voor blessures, verwondingen/letsel, schade,
diefstal of verlies van goederen voor, tijdens of na de afgenomen (proef)lessen.

Registratie
Bij inschrijving staat uw kind geregistreerd in het bestand van SCIANDRI. Het
betreft NAW-, geboorte-, school- en andere contactgegevens. Tenzij daarvoor
van tevoren toestemming is gegeven door de ouder/verzorger van de
betreffende deelnemer, speelt SCIANDRI deze registratie niet door aan derde
partijen anders dan haar partners. Partners zijn: aangesloten scholen,
naschoolse opvang en docenten.
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Alle docenten van de cursussen zijn in het bezit van een geldige VOG
(Verklaring Omtrent Gedrag).
Klachtenprocedure
Als u vindt dat u niet juist behandeld bent of u bent niet tevreden over onze
dienstverlening, dan kunt u een klacht indienen. De te volgen procedure en
meer informatie hierover, is terug te vinden op de website van
SCIANDRI. www.sciandri.com
In alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist het
management van stichting SCIANDRI.

