Algemene voorwaarden:
1) Algemeen
De voorwaarden zijn van toepassingen op trainingen die worden uitgevoerd door;
Corina Patings van Praktijk de Boom en Evelyn Sanders van Leefjezelf Praktijk voor
kind en gezin. Deze trainingen worden in samenwerking uitgevoerd en zijn bedoeld voor
ouders en/of kinderen en jongeren. De trainingen worden aangeboden op het praktijkadres
van Praktijk de Boom, Zegenwerp 1B te sint Michielsgestel. Afhankelijk van het
programma vinden er activiteiten buiten plaats, in omliggende tuin of bos.
2) Sensikids
Hij of zij is geen therapeut, maar mag wel Sensikidscoach worden genoemd. De
groepstrainingen worden verzorgd door Sensikidscoach Corina Patings van Praktijk de
Boom en Evelyn Sanders van Leefjezelf Praktijk voor kind en gezin. Gegevens over hen zijn
te vinden op ieders website ; www.praktijkdeboom.nu en www.leefjezelf.com. Daarnaast
staan zij vermeld op de site van www.sensikids.nl als geregistreerd Sensikidscoach.
Op deze site zijn de doelen en afspraken vanuit het Platform Sensikids terug te vinden.
3) Doorverwijzing
De Sensikidscoach verwijst door indien:
Er een hulpvraag is waarbij alleen coaching niet voldoende is.
Er een conflict ontstaat tussen coach en ouders.
4) Geheimhouding
De Sensikidscoach zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de ouder t.b.v. de
sessies verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat
hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden zoals vragenlijsten
die effecten meten).
5) Coaching/begeleiding kinderen tot en met 15 jaar.
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende
ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Ondertekenende of opdracht-gevende
gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt
geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat
ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de
coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Beide coaches
kunnen hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.
6) Aansprakelijkheid
Praktijk de Boom en Leefjezelf Praktijk voor kind en gezin zijn nimmer aansprakelijk voor
directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden
diensten door Corina Patings en Evelyn Sanders tenzij er sprake is van opzet of grove
schuld aan de zijde van de Sensikidscoaches. Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan
nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheids
verzekering van Leefjezelf Praktijk voor kind en gezin en/of Praktijk de Boom.

Bij zorgen over lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raden Corina Patings en
Evelyn Sanders u aan, altijd contact op te nemen met uw huisarts.
7) Betalingsvoorwaarden
Twee weken voor aanvang van de Wijze Oudertraining ontvangt de ouder een factuur
Bij aanvang van de Wijze oudertrainingen dient de betaling in zijn geheel voldaan te zijn.
Voor de groepstrainingen voor kinderen (zeven bijeenkomsten) is het mogelijk om in twee
termijnen te betalen. Het eerste termijn dient bij aanvang van de training te zijn voldaan. Het
tweede termijn is voldaan vóór aanvang van de vijfde bijeenkomst.
8) Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.
a. De Sensikidscoaches zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of
de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders verplichtingen uit de
overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.
b. Voorts zijn de coaches bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn
dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan
worden gevergd.
c. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de ouders
onmiddellijk opeisbaar.
d. Bij tussentijdse beëindiging is geen restitutie van het reeds betaalde termijnbedrag
mogelijk
e; Bij verhindering is er geen restitutie van het reeds betaalde bedrag mogelijk.
9) Bereikbaarheid
De ouder verplicht zich bereikbaar te zijn ten tijde dat het kind onder begeleiding is van de
Sensikidscoaches.
10)Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Partijen
zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg en middels mediation, conform het NMI
Regelement te beslechten.
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