
Algemene voorwaarden 

 

1. Definities 

Taal-ent is een vennootschap onder firma met twee vennoten: Saskia Scheerman en 

Carola Rooijmans. Taal-ent verzorgt begeleiding op het gebied van: 

• taal en rekenen 

• vroegtijdige aanpak dyslexie 

• NT2 onderwijs 

• begeleiding leerlingen met ASS 

• werkhouding en gedrag 

• zelfvertrouwen 

De leerling is degene die door Taal-ent wordt begeleid. De klant is de persoon die de 

overeenkomst met Taal-ent afsluit. Deze overeenkomst komt tot stand op het moment 

dat de klant akkoord gaat met het begeleidingsvoorstel van Taal-ent.  

Daar waar in deze voorwaarden “schriftelijk” staat, wordt ook onder verstaan “per 

email”. 

 

2. Algemeen 

Bij het schriftelijk akkoord gaan met het begeleidingsvoorstel, gaat de klant akkoord met 

de algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn mogelijk, uitsluitend 

indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeen gekomen. 

Taal-ent mag deze Algemene voorwaarden op elk gewenst moment wijzigen, mits deze 

30 dagen voordat deze in werking treedt, schriftelijk of per email kenbaar wordt gemaakt 

aan de klant. 

 

3. Privacy 

Taal-ent neemt de privacywetgeving zorgvuldig in acht. De persoonsgegevens van de 

klant en leerling zullen uitsluitend voor medewerkers van Taal-ent inzichtelijk zijn en 

nooit, tenzij met schriftelijke toestemming van de klant, aan derden worden verstrekt.  

 

De klant verstrekt contactgegevens en informatie over de actuele situatie van de school-

prestaties aan Taal-ent, opdat een adequate begeleiding kan worden geboden.  

De klant geeft toestemming aan Taal-ent om informatie uit te wisselen met 

medewerkers van de onderwijsinstelling waar de leerling onderwijs volgt, tenzij de klant 

nadrukkelijk anders aangeeft. Alle lesmaterialen die door Taal-ent worden gebruikt, 

mogen niet door de klant/leerling worden vermenigvuldigd  en/of verspreid.  

 



 

4. Aansprakelijkheid 

Als na aanmelding van een leerling blijkt dat Taal-ent niet aan de gewenste hulpvraag 

kan voldoen, zal Taal-ent de klant hier zo snel mogelijk van op de hoogte brengen.  

Met het gemaakte begeleidingsvoorstel gaat Taal-ent een inspanningsverplichting, maar 

geen resultaatverplichting aan. Garanties voor te behalen resultaten kunnen niet worden 

gegeven.  
 

 

5. Afspraken verschuiven of annuleren 

Afspraken over het tijdstip van begeleiding vindt plaats in overleg tussen de klant en de 

begeleider. In het begeleidingsvoorstel zal ook een afspraak worden gemaakt over de 

duur van de begeleiding. Afspraken kunnen uiterlijk 24 uur van tevoren door de klant 

worden afgezegd. Bij niet of te laat afzeggen, wordt de afspraak in rekening gebracht. 

 

Als een afspraak door de begeleider wordt afgezegd, dan worden er geen kosten in 

rekening gebracht. De begeleider zal bij ziekte proberen een vervangende begeleider te 

vinden.  

 

 

6. Aanvang, duur en beëindiging van de begeleiding 

Taal-ent behoudt zich het recht om klanten te weigeren, bijvoorbeeld bij de aanname 

dat Taal-ent niet de dienst biedt die voor de klant passend is. Een weigering zal altijd 

worden beargumenteerd. 

 

De duur van de begeleiding wordt in onderling overleg met de klant overeengekomen, al 

naar gelang de hulpvraag.  

Een klant kan de individuele begeleiding beëindigen met inachtneming van een 

opzegtermijn van twee weken. 

Taal-ent kan de overeenkomst beargumenteerd beëindigen met een opzegtermijn van 

twee weken.  
 

 

7. Tarieven 

Klanten worden geacht op de hoogte te zijn van de tarieven zoals op de website vermeld. 

Taal-ent zal bij een tariefwijziging de klanten waar op dat moment een overeenkomst 

mee is, daar twee maanden van tevoren schriftelijk van op de hoogte stellen. 

 

8. Klachten 



Eventuele klachten over de inhoud en/of vorm van de begeleiding, worden door de klant 

gemeld. Taal-ent behandelt een klacht binnen veertien dagen en bericht de klant 

schriftelijk. 

 

9. Betaling 

De klant ontvangt de factuur per email aan het einde van de maand waarin de 

begeleiding plaatsvond. Voor betaling van de factuur geldt een betalingstermijn van 

veertien dagen. Na het verstrijken van deze termijn, zonder dat de factuur betaald is, 

wordt een herinneringsmail verstuurd. Indien dan na veertien dagen nog steeds niet is 

betaald, wordt de begeleiding stopgezet totdat de betaling is voldaan.  

Indien de klant contant wenst te betalen, of wil betalen in termijnen, kunnen hier in 

onderling overleg met Taal-ent afspraken over worden gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 


