
 

 

 
 

Algemene voorwaarden Buro Happy 
 

 

 Afmelden van uw kind kunt u telefonisch doen via 078 - 6515684, of per email 
via annelies@burohappy.nl. Afmeldingen in het weekend per email. 

 

 Voor de voortgang van de ontwikkeling van uw kind is het heel belangrijk om 
geen lessen te missen. U wordt dan ook geadviseerd u dringend pas af te 
melden als het echt niet anders kan. 
 

 Indien de trainer verhinderd is om de les te geven, zal u zo snel als mogelijk 
daarvan op de hoogte worden gesteld. Een alternatieve datum voor de 
geannuleerde training zal in overleg gepland worden 

 

 Betaling van de training kan volledig vooraf, of in twee termijnen te weten bij 
aanvang van de training en na les vijf.  

 

 Bij facturatie geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Betaling dient te 
geschieden op het bankrekening nummer zoals vermeld op de factuur onder 
vermelding van het factuurnummer.  
 

 Indien na de eerste verlopen betalingstermijn (een gedeelte) het 
verschuldigde bedrag niet ontvangen is, wordt een eerste aanmaning 
verstuurd met wederom een betalingstermijn van 14 dagen. Indien(een 
gedeelte) het verschuldige bedrag na verstrijken van de tweede 
betalingstermijn niet ontvangen is, wordt het nog openstaande bedrag 
verhoogd met een renteopslag van 6% over de totale rekening en €5,= 
administratiekosten. Na verstrijken van de tweede betalingstermijn wordt de 
incasso van het nog openstaande bedrag overgedragen aan een extern 
incasso bureau. Kosten hiervoor zullen volledig verhaald worden op de 
wanbetaler.  

 

 Tijdens de schoolvakanties worden er geen trainingen gegeven (zie website 
www.burohappy.nl).  

 

 De tarieven kunt u nalezen op de site. (www.burohappy.nl) 
 

 U wordt geadviseerd om niet tussentijds te stoppen met de training. Wilt u 
door omstandigheden toch tussentijds stoppen met de training, doe dat dan 
altijd in overleg met de trainer. Tussentijds stoppen wordt meestal afgeraden 
om de veiligheid in de groep en de voortgang te waarborgen. 

 

http://www.burohappy.nl/


 

 

 Wanneer (opzettelijk) schade wordt toegebracht de ruimte, de lesmaterialen of 
sanitaire voorzieningen is Buro Happy gerechtigd de schade te verhalen op 
(ouders van) de deelnemer/deelneemster. 



 

 

 

 Buro Happy kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor 
schade aan, of vermissing van persoonlijke eigendommen van de deelnemers/ 
deelneemsters aan de training, dan wel van hun ouders/ begeleiders. 
Bovendien kan Buro Happy op geen enkele wijze aansprakelijk worden 
gesteld voor eventuele ongevallen van deelnemers / deelneemsters aan de 
training, dan wel van hun ouders/ begeleiders, die plaatsvinden voor, tijdens of 
na de training op de locatie waar de training plaatsvindt. 
 

 Ondertekening van het intakeformulier door de ouders/verzorgers houdt in dat 
er tevens accoord wordt gegaan met de algemene voorwaarden.  


