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Algemene voorwaarden 
 
▪ Leerkr8ig is aangesloten bij het NIP en het SKJ. Op de site www.nip.nl staan de 

beroepsgerichte Algemene Voorwaarden (beroepscode) die van toepassing zijn 

op de praktijk.  

▪ Leerkr8ig is een particuliere instelling. Dit betekent dat kosten voor onderzoek 

en/of begeleiding door ouders/verzorgers betaald worden, of vanuit het 

zorgbudget van school. De opdrachtgever ontvangt per e-mail (of op verzoek per 

post) de nota en dient deze aan Leerkr8ig te voldoen voor de eerste afspraak. De 

tarieven kunt u raadplegen via de website.   

▪ Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen kan Leerkr8ig de 

overeenkomst verbreken of de begeleiding tijdelijk stopzetten. Bij het langdurig 

niet nakomen van de financiële verplichtingen, kan Leerkr8ig een incassobureau 

inschakelen. Eventuele kosten kunnen op u verhaald worden. 

▪ Bij verhindering verzoeken wij u de afspraak 24 uur van te voren per telefoon of 

e-mail af te zeggen anders zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd in 

rekening te brengen. De kosten hiervan zijn € 50,- per uur. Een vervangende 

afspraak wordt pas ingepland na betaling van deze factuur. In het geval van 

ziekte volstaat een bericht voor 8.00 uur ’s morgens. 

▪ Leerkr8ig kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor 

achterblijvende of tegenvallende resultaten of prestaties van de leerling, of voor 

het onjuist blijken van onderzoeksresultaten door invloeden buiten kennis en 

macht van de onderzoeker. Leerkr8ig verplicht zich tot alle redelijkerwijs 

mogelijke inzet binnen de afgesproken diensten. 

▪ Leerkr8ig is slechts aansprakelijk voor de schade, geleden door de opdrachtgever, 

die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van gedragingen en/of nalaten 

daarvan, waarvan Leerkr8ig verwijt van schuld gemaakt kan worden. De 

aansprakelijkheid van Leerkr8ig, voor zover deze door haar  

 



 

 

aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de 

door de verzekeraar gedane uitkering. Leerkr8ig is nooit aansprakelijk voor 

gevolgschade en schade aan derden bij de uitvoering van werkzaamheden 

▪ Leerkr8ig mag na schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers zo nodig 

contact opnemen met school om informatie op te vragen.  

▪ Leerkr8ig verstrekt geen persoonsgegevens aan derden zonder uitdrukkelijke 

toestemming van ouders/verzorgers. 

▪ Al het materiaal en informatie, dat zowel schriftelijk als mondeling door de cliënt 

wordt ingebracht, wordt bij Leerkr8ig vertrouwelijk behandeld. 

▪ Alle door Leerkr8ig geleverde materialen, opdrachten, plandocumenten etc. 

blijven eigendom van Leerkr8ig en mogen niet worden verspreid, tenzij anders 

overeengekomen.  

▪ Klachten dienen bij Leerkr8ig ingediend te worden binnen 14 dagen nadat de 

klacht is ontstaan. 

▪ Leerkr8ig gaat zorgvuldig om met uw gegevens en neemt passende maatregelen 

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De wettelijk vastgestelde richtlijnen 

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden hierbij 

gevolgd (zie ook de privacyverklaring).  


