
Peutersport Bollenstreek  
Algemene voorwaarden  
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Peutersport Bollenstreek 
georganiseerde activiteiten. Door inschrijving op de website verklaart de begeleider van  
het kind de Algemene Voorwaarden van Peutersport Bollenstreek te accepteren. 

A. Bepalingen 

1. Peutersport Bollenstreek: De organisator en aanbieder van de lessen. 
2. Lessen: Alle activiteiten die georganiseerd worden door Peutersport Bollenstreek. 
3. Team: De personen die de activiteiten van Peutersport Bollenstreek begeleiden.  
4. Kind: De peuter die deelneemt aan de lessen van Peutersport Bollenstreek. 
5. Begeleider: De ouder, verzorger of voogd van het kind dat is aangemeld. 

B. Overeenkomst en Betaling 

1. Bij inschrijving of aanmelding voor een proefles via de website kan pas aanspraak 
worden gemaakt op deelname, nadat Peutersport Bollenstreek de inschrijving en/of 
aanmelding heeft bevestigd en de betaling is voldaan.  

2. Peutersport Bollenstreek behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, de 
lestijden en locaties te wijzigen. 

3. Een les annuleren kan in overleg. We bekijken dan of je deze les op een andere dag of 
locatie kan inhalen. 

4. Als er geen mogelijkheid is om de les in te halen komt deze te vervallen en vindt er geen 
restitutie plaats van het lesgeld.  

5. Een proefles volgen is gratis. Hiervan kan eenmalig gebruik worden gemaakt  
6. De kosten voor deelname worden per periode vooraf voldaan door de deelnemer. 
7. Tijdens de schoolvakanties en nationale feestdagen zijn er geen lessen.  
8. Peutersport Bollenstreek behoudt zich het recht voor om bij afwezigheid van de vaste 

leden van het team een bevoegd vervanger aan te stellen voor de lessen. 
9. Peutersport Bollenstreek behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, de tijden 

en locaties te wijzigen 
10. Als er niet tijdig een vervanger wordt gevonden kan Peutersport Bollenstreek besluiten 

om een les te annuleren.  
11. Er vindt geen restitutie plaats van betaalde lessen. 

C. Aansprakelijkheid 

1. Peutersport Bollenstreek heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.  
De polisvoorwaarden zijn via e-mail op te vragen bij Peutersport Bollenstreek. 

2. Deelnemen aan de door Peutersport Bollenstreek organiseerde activiteiten is volledig op 
eigen risico.  

3. Peutersport Bollenstreek is niet aansprakelijk voor schade (direct dan wel indirect) of 
letsel veroorzaakt door en/of verband houdend met deelname aan een door Peutersport 
Bollenstreek georganiseerde activiteit, het handelen of nalaten van haar team. 

4. Mocht er toch enige aansprakelijkheid ontstaan op grond van wettelijke regels, dan is 
deze aansprakelijkheid altijd beperkt tot dat wat de verzekering van Peutersport 
Bollenstreek uitkeert.  

5. De begeleider van het kind verplicht zich om zichzelf te verzekeren tegen risico’s van hun 
eigen wettelijke aansprakelijkheid 



6. Peutersport Bollenstreek is niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke 
vorm dan ook. 

7. Peutersport Bollenstreek aanvaardt geen verdere aansprakelijkheid voor schade of letsel 
als gevolg van een ongeval of schade, verlies of diefstal van eigendommen.  

8. De begeleider blijft eindverantwoordelijk voor de veiligheid van de peuter tijdens de les 
en volgt hiertoe de aanwijzingen van het Team.  

9. Peutersport Bollenstreek is niet aansprakelijk voor blessures van het kind opgelopen 
voor, tijdens of na de les, noch voor andere al dan niet reeds aanwezige fysieke 
klachten. 

10. De begeleider van het kind vrijwaart Peutersport Bollenstreek tegen vorderingen van 
derden voor vergoeding van schade veroorzaakt door begeleider of kind. 

D. Onmacht 

1. Bij overmachtssituaties kan Peutersport Bollenstreek moeten besluiten om een les te 
annuleren. Dit kan zijn door o.a: bijzondere weersomstandigheden, ziekte van het team, 
beperkende overheidsmaatregelen, technische storingen, brand- of waterschade. 

2. Peutersport Bollenstreek heeft de bevoegdheid om nakoming van de overeenkomst op te 
schorten voor de duur van de belemmering. 

3. Als Peutersport Bollenstreek door overmacht de dienstverlening langere tijd niet kan 
voortzetten, zal worden gezocht naar vervanging. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, 
wordt Peutersport Bollenstreek niet gehouden de overeenkomst na te komen, en zal de 
overeenkomst worden ontbonden. De betaalde lesgelden zullen in dergelijk geval worden 
terugbetaald of worden omgezet in een tegoed met een bepaalde geldigheidsduur.  

E. Privacy 

1. Persoonlijke gegevens van begeleider en kind zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en 
uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden van Peutersport Bollenstreek. 

2. Alle foto en video opnames die door Peutersport Bollenstreek tijdens de lessen worden 
gemaakt, zijn eigendom van Peutersport Bollenstreek.  

3. Het maken van foto’s en video opnames gebeurt altijd in overleg met de begeleiders. Als 
de begeleider hier toestemming voor geeft, wordt er ook toestemming gegeven om de 
opnames en beelden te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden. 

4. Voor gebruik van de naam en/of de beeldmerken van Peutersport Bollenstreek moet van 
tevoren toestemming worden gevraagd via info@peutersportbollenstreek.nl. Een 
eventuele toestemming kan uitsluitend schriftelijk worden verleend aan de aanvrager.  

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Bij onenigheid proberen we 
samen tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt kunt u zich wenden tot de rechtbank.   

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 01-01-2022 

Peutersport Bollenstreek  
Frederik van Eedenlaan 10 
2182 VK Hillegom 
info@peutersportbollenstreek.nl 
 

 


