Voorwaarden workshops stichting FEAZ
Tarieven en betaling september 2018 tot en met december 2018
Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
De kosten voor de workshops zijn € 5,00 incl. materiaal per les/uur.
Betaling geschiet vooraf door middel van:
1. Overboeking op rekeningnummer van Kinderopvang Parvaneh
2. contant voor aanvang eerste les op kantoor
U kunt uw kind aanmelden door het online formulier in te vullen die u vooraf de workshops per email
ontvangt. U ontvangt dan van Feaz een bevestiging van deelname of van plaatsing op de wachtlijst.
De workshop dient vooraf betaald te worden, anders kan er geen deelname zijn. Indien er tussentijds
gestopt wordt met de workshop zal er geen restitutie plaatsvinden.
Vakanties, vrije- en studiedagen
Tijdens schoolvakanties vinden er geen reguliere workshops plaats, wel op de studiedagen.
Annulering (opzegging) dient altijd schriftelijk, per brief of mail o.v.v. de workshopnaam en locatie
te worden gemaild bij Feaz.
Workshops gaan van start bij een minimum van 8 kinderen, indien het aantal inschrijvingen onder
het minimum blijft, behoud Feaz zich het recht deze activiteit te annuleren, uit te stellen of te
combineren. Per workshop kunnen maximaal 10 kinderen deelnemen. Indien het maximum
inschrijving overschreden is, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Mogelijk kunnen er 2 workshops
achter elkaar op dezelfde dag worden gehouden.
Verhinderd
Indien uw kind verhinderd is, dient u dat tijdig door te geven aan de PM-er. Bij herhaaldelijke
afwezigheid zonder afmelding of gegronde reden, kan Feaz een ander kind de kans geven om aan de
workshop deel te nemen. U heeft geen recht op restitutie.
Grensoverschrijdend gedrag
Indien de deelnemer door grensoverschrijdend gedrag de toegang tot de workshop (tijdelijk) wordt
ontzegd, wordt u als ouder hiervan eerst op de hoogte gebracht. Mocht uw kind toch door gegronde
redenen niet meer aan de workshop kunnen deelnemen, heeft u geen recht op restitutie.
Afwezigheid workshopgever
Bij afwezigheid van de trainer/docent kan de workshop worden vervangen door een andere trainer.
Feaz behoudt zich het recht voor om in het lesprogramma organisatorisch en/of inhoudelijke
wijzigingen te brengen. Altijd wordt hier gehandeld in het beland van de groep deelnemers zodat de
workshop kwaliteit zo goed mogelijk gewaarborgd blijft.
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Aansprakelijkheid
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor blessure, verwondingen/letsel, schade, diefstal of
verlies van goederen voor, tijdens of na de afgenomen workshops.
Verantwoordelijkheid buiten de workshoptijden
Parvaneh is niet verantwoordelijk voor de opvang van uw kind buiten de workshoptijden, mits het
om een vaste BSO-opvang dag gaat. Indien de workshop(s) op de opvang dag vallen, dan brengt en
haalt Parvaneh uw kind.
VOG
Alle trainers/docenten zijn in het bezit van een geldig VOG (Verklaring omtrent goed gedrag).
Registratie
Bij inschrijving staat uw kind geregistreerd in het bestand van Feaz en Parvaneh.
Feaz en Parvaneh spelen deze registratie niet door aan derden partijen buiten school, opvang en
Feaz, tenzij daarvoor van tevoren toestemming is gegeven door de desbetreffende deelnemer.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met:
Feaz Workshops
Felicia Aardema
Felicia-oa@live.nl
Tel. 06-16816955

