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Algemene Voorwaarden 
 
 

Definities 

1. Sapientis: Sapientis remedial teaching gevestigd te Driebergen-Rijsenburg en 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder KvK-nummer 54490251. 

 
2. Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden 
 
3. Contractant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Sapientis een 

Overeenkomst sluit. In de regel: ouders/verzorgers/voogd van de Leerling of de Leerling 
zelf, indien deze 18 jaar of ouder is. 

 
4. Dienst(en): Les(sen); remedial teaching, bijles, huiswerkbegeleiding en/of Cito-

voorbereiding. Daarnaast ook: diagnostisch onderzoek en/of overige diensten van 
Sapientis. 

 
5. Leerling: Iedere natuurlijke persoon die voor de Dienst(en) van Sapientis wordt 

ingeschreven door Contractant. 
 
6. Overeenkomst: Iedere overeenkomst ter zake de levering van een Dienst, die tussen 

Sapientis en Contractant tot stand komt. 
 
7. Totstandkoming van de Overeenkomst: De Overeenkomst komt schriftelijk tot stand 

door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier door Contractant en 
acceptatie daarvan door Sapientis. De Overeenkomst kan ook mondeling tot stand 
komen tijdens het kennismakingsgesprek. Ze wordt tevens bevestigd door betaling van 
de eerste factuur. 

 
8. Strippenkaart: Voor de betaling van de lessen hanteert Sapientis een 

strippenkaartsysteem. Het lesgeld wordt in blokken van 5, 10 of 20 lessen vooraf betaald. 
Per les wordt er één strip verbruikt en van de strippenkaart afgestreept.  

 
9. Tarieven: De prijzen van de Diensten van Sapientis. 
 
10. Duur van de Overeenkomst: De Overeenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging 

door Contractant of door Sapientis. 
 
11. Website: De internetsite www.sapientis.nl 
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Lesdagen en lestijden 

 
1. Contractant en/of Leerling spreken voorafgaand aan de start van de lessen met Sapientis 

een vaste lesdag en lestijd af. 

 
2. De vaste lesdag en lestijd kan, met wederzijdse instemming, op een later moment 

eventueel worden gewijzigd. 

 
3. De vakantiedagen en de dagen waarop Sapientis gesloten is, staan op de Website 

vermeld. 

 
 

Niet doorgaan van een les 

1. Bij verhindering van de Leerling moet een lesafspraak tijdig worden geannuleerd door 
Contractant.  
Annulering van een lesafspraak kan uitsluitend op een van de volgende twee manieren: 

• per email, via info@sapientis.nl o.v.v. de naam van de Leerling en de reden van 
annulering; 

• per sms naar telefoonnummer 06-58 83 28 43 o.v.v. de naam van de Leerling en 
de reden van annulering. 

Contractant krijgt per email een bevestiging van de annulering. 
 
2. Als de annulering van een lesafspraak minder dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, dan is 

Contractant aan Sapientis toch betaling verschuldigd hiervoor; ongeacht de reden van 
annulering. 
 

3. Uitsluitend bij ziekte van de Leerling kan op de dag van de lesafspraak tot 8.30 uur 
worden geannuleerd zonder dat betaling verschuldigd is. Bij annulering wegens ziekte na 
8.30 uur is Contractant aan Sapientis toch betaling verschuldigd voor de lesafspraak. 

 
4. Als de Leerling niet verschijnt voor een lesafspraak, zonder dat die afspraak tijdig is 

geannuleerd, dan is Contractant aan Sapientis toch betaling verschuldigd hiervoor; 
ongeacht de reden voor de absentie. 

 
5. In gevallen van overmacht voor Sapientis (ziekte, familie-omstandigheden, 

omstandigheden van persoonlijke aard e.d.) kan het voorkomen dat er een of meerdere 
lessen uitvallen. 

• annulering van een les door Sapientis wordt zo spoedig mogelijk per email en/of 
telefonisch aan Contractant gemeld; 

• Sapientis is niet verplicht om voor vervanging te zorgen; 

• Sapientis is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit 
annulering van lessen; 

• voor geannuleerde lessen door Sapientis is Contractant geen betaling 
verschuldigd aan Sapientis. 

 
 

Tarieven en betaling 

1. Sapientis brengt geen inschrijfgeld in rekening. 
 
2. Een eerste kennismakingsgesprek is gratis. 
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3. De actuele Tarieven staan op de Website vermeld. 
 

4. Contractant is aan Sapientis betaling verschuldigd voor alle door Contractant en/of 
Leerling afgenomen Diensten. Contractant krijgt hiervoor een factuur per email. 

 
5. Contractant verplicht zich om een factuur van Sapientis binnen de daarin gestelde termijn 

te betalen.  
Het factuurbedrag moet worden overgemaakt op bankrekening NL36ASNB0708807062 
t.n.v. P.M.A.F. van Gils o.v.v. het factuurnummer en de debiteurcode.  
 

6. Indien betaling van de factuur niet tijdig plaatsvindt, kan Sapientis de lessen per direct 
opschorten. 

 
7. Sapientis is gerechtigd om na de start van de Overeenkomst de Tarieven te wijzigen. De 

Tarieven op de Website zijn altijd van toepassing. 
 
8. Voor lessen hanteert Sapientis in principe het strippenkaartsysteem. Het lesgeld wordt 

door Contractant in blokken van 5, 10 of 20 lessen vóóraf betaald. Per les wordt er één 
strip verbruikt en van de Strippenkaart afgestreept. 

 
9. De Strippenkaart is Leerling gebonden en niet overdraagbaar. 
 
10. Strippenkaarten hebben een beperkte geldigheid. Ze zijn geldig tot aan het einde van het 

lopende schooljaar. 
Na het einde van het lopende schooljaar komen de niet verbruikte strippen automatisch 
te vervallen. Deze strippen worden niet gerestitueerd. 

 
11. Strippenkaarten blijven in eigendom en beheer bij Sapientis. Een kopie is te allen tijde 

opvraagbaar door Contractant. 
 
12. Indien alle strippen van de Strippenkaart zijn verbruikt èn er is nog geen betaling 

ontvangen voor een nieuwe Strippenkaart, dan kan Sapientis de lessen per direct 
opschorten. Contractant krijgt hierover een melding per email. 

 Sapientis zal de lessen pas hervatten als de betaling voor een nieuwe Strippenkaart is 
ontvangen. 

 
13. In speciale gevallen kan Sapientis met Contractant afspreken dat het 

strippenkaartsysteem niet wordt gehanteerd voor de lessen. Contractant krijgt dan per 
losse les of lessenserie een factuur per email.  

 
 

Opzegging en beëindiging Overeenkomst 

1. De Overeenkomst kan door Contractant worden opgezegd via een email aan 
info@sapientis.nl o.v.v. ‘opzegging’ en de naam van de Leerling.  

• Contractant krijgt per email een bevestiging van de beëindiging van de 
Overeenkomst; 

• er geldt geen opzegtermijn; 

• reeds betaalde facturen, danwel niet verbruikte strippen van de Strippenkaart, 
worden niet gerestitueerd. 

 
2. De Overeenkomst kan door Sapientis worden opgezegd zonder opgave van redenen.  

• de opzegging gebeurt per email en/of telefonisch; 

• er geldt geen opzegtermijn; 
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• Sapientis is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit de 
opzegging; 

• de al betaalde maar nog niet gevolgde lessen, danwel nog niet verbruikte strippen 
van de Strippenkaart, worden door Sapientis aan Contractant gerestitueerd. 

 
 

Overige bepalingen 

1. De actuele Algemene Voorwaarden staan op de Website vermeld. 
 
2. Sapientis is gerechtigd na de start van de Overeenkomst de Algemene Voorwaarden te 

wijzigen. De Algemene Voorwaarden op de Website zijn altijd van toepassing. 
 
3. Afspraken tussen Sapientis en Contractant, die afwijken van de Algemene Voorwaarden, 

worden door Sapientis vermeld op een addendum bij het inschrijfformulier.  
 

4. Het staat Sapientis vrij om de dienstverlening naar eigen inzicht inhoudelijk vorm te 
geven en naar eigen inzicht uit te voeren. 
 

5. Het staat Sapientis vrij om de dienstverlening te laten uitvoeren door een derde partij. 
 

6. Sapientis behoudt zich het recht voor om inschrijving van een Leerling, zonder opgave 
van redenen, te weigeren. 

 
7. Contractant neemt in principe minimaal één les per week af, voor de duur van de 

Overeenkomst.  
 
8. Sapientis biedt geen garantie voor te behalen schoolresultaten en is niet aansprakelijk 

voor tegenvallende resultaten.  
 

9. Sapientis verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen de afgenomen 
Diensten. 

 
10. In gevallen van overmacht voor Sapientis kan het voorkomen dat de lesomstandigheden 

tijdelijk negatief worden beïnvloed. Sapientis is hiervoor niet aansprakelijk. 
 
11. Contractant geeft wijzigingen in de adresgegevens en/of contactgegevens zo snel 

mogelijk door aan Sapientis. Persoonsgegevens van Contractant en Leerling worden 
door Sapientis zorgvuldig bewaard.  

 
12. Alle door Sapientis geleverde lesmaterialen, oefeningen, huiswerkopdrachten, 

plandocumenten etc. blijven intellectueel eigendom van Sapientis. Verdere 
vermenigvuldiging en verspreiding ervan is niet toegestaan. 

 
13. Bij Sapientis zijn huisdieren - katten en een hond - aanwezig, waarmee de Leerling in 

aanraking zal komen. Sapientis is niet aansprakelijk voor gezondheidsklachten en/of 
lichamelijk letsel van de Leerling als gevolg van direct of indirect contact met de 
huisdieren. 

 
14. Als de Leerling niet meewerkt aan het verstrekken van schoolresultaten, huiswerk e.d., 

onvoldoende inzet toont tijdens de lessen en/of bewust gegevens achterhoudt of vervalst, 
is Sapientis hiervoor - en voor het dientengevolge niet welslagen van de dienstverlening - 
niet aansprakelijk. 
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15. Bij onbetamelijk gedrag van de Leerling, kan Sapientis de dienstverlening per direct 
staken. De Contractant wordt daarvan zo spoedig mogelijk per email en/of telefonisch op 
de hoogte gebracht. Contractant is aan Sapientis toch betaling verschuldigd voor een 
gestaakte Dienst. 

 
16. Sapientis is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal en/of beschadiging van 

eigendommen tijdens het bezoek aan Sapientis. 
 

17. Eventuele klachten kunnen door Contractant en/of Leerling worden gemeld binnen 7 
dagen nadat de klacht is ontstaan. Indienen van een klacht kan per email via 
info@sapientis.nl of mondeling. 


