Algemene Voorwaarden
Hieronder leest u mijn algemene voorwaarden, vooral omdat het belangrijk is transparant te zijn
en onduidelijkheden te voorkomen.
Aanmelden: U kunt uzelf of uw kind aanmelden via info@oerenergie.nl geef in de mail duidelijk aan
waar u voorkeur naar uitgaat. Ik neem dan contact met u op. Het is belangrijk om lichamelijke en/of
psychische klachten en bijzonderheden aan te geven, zodat ik hiermee rekening kan houden tijdens
de tai chilessen.
Voor de ouder/kindercoaching sessies wordt na het kennismakingsgesprek een intakeformulier
verstrekt waarop alle gegevens, bijzonderheden vermeld kunnen worden.
Ieder kind kan gebruik maken van een gratis proefles.
Betalingen: Chi Kids hanteert blokken van 10 lessen. De inschrijving is definitief wanneer het
verschuldigde bedrag voor het begin van de lessen is voldaan op rekeningnummer: NL 51 RABO
0308534506 t.n.v. Oerenergie.
Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid: Als uw kind een les niet aanwezig kan zijn, dan dient u
dit uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les telefonisch door te geven op 06 13735473. Op een blok van
10 tai chi lessen kan eenmalig één les worden ingehaald. Indien uw kind voor een langere periode
niet deel kan nemen aan de tai chi lessen, zal in overleg naar een goede oplossing worden gezocht.
Ook hierbij willen wij u verzoeken dit tijdig door te geven. De coach sessies dienen uiterlijk 24 uur
van te voren afgemeld te worden. Bij niet of te laat afmelden wordt de voor u gereserveerde tijd in
rekening gebracht. Later wordt met u een nieuwe afspraak gemaakt.
Stoppen met de lessen: Wanneer kinderen na een blok van 10 lessen willen stoppen met de lessen
dient dit een maand van te voren aangegeven te worden. Dit kan via de mail of website. Bij een niet
afmelding ga ik ervan uit dat uw kind gewoon door gaat met de volgende 10 lessen.
Bereikbaarheid van de ouders: Mocht er tijdens de les iets met uw kind gebeuren, dan is het van
belang dat ik u kan bereiken. Vermeld op het inschrijfformulier daarom niet alleen uw vaste
telefoonnummer, maar ook een mobiel telefoonnummer en evt. telefoonnummer van uw werk,
waarop u tijdens de lessen bereikbaar bent. In het geval van tussentijdse wijzigingen verneem ik dit
graag van u.
Brengen en halen: Het is fijn wanneer uw kind op tijd aanwezig is (5 à 10 minuten voor aanvang van
de les), zodat op tijd met de les gestart kan worden. Als het een bezwaar is om heen en weer te
moeten rijden is er de mogelijkheid om in een aparte ruimte binnen de lesruimte te wachten.

Duur les: De lessen duren 45 minuten
Kleding: Zorg ervoor dat uw kind soepel zittende kleding aandoet, waarin hij/zij zich makkelijk kan
bewegen (bv. training- of joggingbroek en een T-shirt).
Mededelingen: Indien er belangrijke zaken te vermelden zijn, dan krijgt uw kind hierover informatie
mee naar huis. Alle mededelingen worden ook op de website vermeld.
Vragen of bijzonderheden over uw kind kunt u het best stellen via de telefoon of mail i.v.m. de
privacy van u en uw kind. Bij belangrijke bijzonderheden of gebeurtenissen tijdens of na de les neem
ik contact met u op via het telefoonnummer wat op het inschrijfformulier is vermeld.
Ongevallen en aansprakelijkheid: Oerenergie is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel
voor, tijdens of na de lessen. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de
huisarts te overleggen of beoefening van kinder tai chi tot de mogelijkheden behoort.
Oerenergie stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van
kinderen en ouders. Oerenergie stelt de ouders/verzorgers aansprakelijk voor eventuele schade die
door het kind wordt aangericht aan de tai chi ruimte en inventaris van Oerenergie.

Opleiding: persoonlijke training, begeleiding en kennis van de Tai Chi voor kinderen heb ik opgedaan
bij Tai Chi Choice, Enschede

Vragen en/of opmerkingen: Wanneer zaken onduidelijk zijn of u vragen of suggesties hebt voelt u
zich dan vrij om deze te stellen.
Samen kunnen we hier dan over praten en een oplossing zoeken.
Oerenergie is bereikbaar via de mail info@oerenergie.nl, tel. 053 5746966 of 06 13735473

