Spelregels
Inzet en motivatie
•
•

Het kind volgt de training op vrijwillige basis, is geïnformeerd door de ouders/verzorgers (zie hiervoor
www.anderslerenmetpaarden.nl ) en is gemotiveerd om deel te nemen.
Van de ouders/verzorgers wordt een actieve deelname verwacht in het opvolgen van adviezen van de coach in het belang van
het effect van de begeleiding. Indien uw kind huiswerk of opdrachten krijgt, is het belangrijk dat deze worden gemaakt.

Informatie
•
•
•

Voorafgaand aan de training vullen ouders/verzorgers de intake vragenlijst in. Er is een aparte intake vragenlijst voor ALMP
training. Aansluitend is er een intake gesprek met ouders/verzorgers en het kind.
Tussentijdse afstemming vindt in overleg plaats tijdens de ouder gesprekken of via beveiligd berichten verkeer.
Tijdens de training wil de coach graag zo open mogelijk met u samenwerken. Wilt u de coach tussentijds op de hoogte houden
van allerhande informatie die nuttig kan zijn om uw kind nog beter te helpen? Op informatie die u de coach mondeling bij het
brengen en halen van uw kind wilt geven, kan lastig worden ingegaan in het bijzijn van uw kind.

Kosten
•
•

De kosten van Praktijk de kleine reus worden maandelijks achteraf per factuur in rekening gebracht. Zie voor meer informatie
de website onder kopje tarieven.
De kosten zijn voor particulieren inclusief BTW (21%) en voor bedrijven exclusief BTW (21%). Deze worden maandelijks in
rekening gebracht. Dit dient per bankgiro aan mijn praktijk te worden voldaan, in principe binnen de betalingstermijn van 21
dagen, tenzij daar andere afspraken over gemaakt zijn. Soms kan het zijn dat je een coaching afspraak moet afzeggen. Als je
dit 24 uur van te voren doet breng ik geen kosten in rekening. Sommige situaties zijn niet te voorzien, daar komen we in
overleg altijd uit.

Aansprakelijkheid/veiligheid/klachten en geschillen
•

•
•

Het aanwezig zijn op het terrein en het werken met de paarden is op eigen risico. Kinderen mogen alleen onder begeleiding bij
de paarden aanwezig zijn en dragen op en bij het paard altijd een goedgekeurde veiligheidscap (zelf meenemen of te leen bij
de coach), stevige schoenen (bij voorkeur gympen of soepele laarzen) en soepele kleding die tegen een stootje kan, vies mag
worden en past bij het weer.
De deelnemer dient WA verzekerd te zijn. De coach heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
Eventuele klachten kunnen in eerste instantie besproken worden met de coach. Lukt het niet om de klacht naar ieders
tevredenheid op te lossen, dan wordt er verwezen naar een klachtenregeling van de beroepsvereniging waar de coach bij is
aangesloten.

Opnamen
•

Van de sessie kunnen opnamen gemaakt worden. Deze zijn alleen inzichtelijk voor het kind en de ouders/verzorgers. Altijd in
overleg van tevoren!

