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Algemene voorwaarden t’ien voor je huiswerk.  
 
1  Aanmelden  
De aanmelding voor huiswerk- of studiebegeleiding vindt plaats door middel van het volledig ingevulde inschrijfformulier en bijbehorende SEPA 
doorlopende machtigingsformulier. Hiermee verklaart de klant zich akkoord met deze algemene voorwaarden en de geldende tarieven. 
 

 
2 Duur van de overeenkomst  

a) Bij acceptatie van de inschrijving voor huiswerk- of studiebegeleiding verbindt de klant zich voor het volledige bedrag dat voor 
die periode geldt. Een maand is een kalendermaand en begint op de eerste van de maand. Er kan op ieder moment, ongeacht 
welke dag in de maand, in het schooljaar gestart worden. Het maandtarief van de eerste maand wordt dan verrekend op basis 
van de startdatum.  

 
b) De overeenkomst dient door de klant schriftelijk te worden opgezegd. De opzegging geldt per einde van de maand met een 

opzegtermijn van één (1) maand.   
 

c) Eindexamenkandidaten sluiten het jaar eerder af dan leerlingen uit lagere klassen. De verbintenis voor eindexamenkandidaten 
eindigt aan het eind van de maand waarin het eerste tijdvak wordt afgesloten (eind mei). Wordt er door de kandidaat gebruik 
gemaakt van huiswerkbegeleiding voor een herkansing in het tweede tijdvak (juni), dan eindigt de overeenkomst met t’ien voor je 
huiswerk direct na de herkansing. De laatste dagen huiswerkbegeleiding worden dan verrekend.  

 
d) Inschrijving bij t’ien voor je huiswerk loopt automatisch door in het volgende schooljaar, mits opgezegd vóór 1 augustus 2020. 

Uitzondering hierop zijn eindexamenkandidaten die geslaagd zijn: inschrijving wordt dan automatisch beëindigd. 
 
 

3 Tarieven en wijze van betalen  
a) De klant is aan t’ien voor je huiswerk de tarieven verschuldigd zoals die zijn overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst. 

De maandtarieven voor het hele schooljaar zijn afhankelijk van het aantal dagen per week dat uw kind huiswerkbegeleiding volgt, 
en het moment van instroming. 
 
Bijvoorbeeld:  
- Stroomt uw kind in tussen 1 september en 30 november 2020, dan betaalt u het gehele schooljaar maandelijks het "per 1 

september 2020" tarief.  
- Stroomt uw kind in tussen 1 december 2020 en 28 februari 2021, dan betaalt u het resterende schooljaar maandelijks het 

"per 1 december 2020" tarief.  
- Stroomt uw kind in tussen 1 maart en 31 mei 2021, betaalt u het resterende schooljaar maandelijks het "per 1 maart 2021" 

tarief.  
 
Let op: indien uw kind later in het schooljaar instroomt, zullen de kosten per maand dus hoger liggen.  
 

 per 1 sept 2020 per 1 dec 2020 per 1 mrt 2021 

1 dag per week € 270 - - 

2 dagen per week € 355 € 425 € 490 

3 dagen per week € 430 € 495 € 565 

4 dagen per week € 485 € 555 € 625 

 
 

b) Huiswerkbegeleiding voor 1 dag per week is alleen mogelijk in overleg aan het begin van het schooljaar. 
c) t'ien voor je huiswerk is gerechtigd de tarieven te wijzigen aan het begin van een schooljaar. De tarieven zijn inclusief intakegesprek, 

tussentijdse evaluatie, oudergesprekken en gesprekken met contactpersonen op scholen. 
d) Indien uw kind dermate meer begeleiding nodig heeft, is t’ien voor je huiswerk tevens gerechtigd gedurende het schooljaar het tarief 

op individueel niveau te wijzigen. Mocht dit het geval zijn, dan wordt dit uiteraard op tijd aangekaart en zal verhoging tijdig met 
de ouders gecommuniceerd worden. 

e) De facturering zal maandelijks, bij automatische incasso, vooraf plaatsvinden. Het schooljaar 2020-2021, en daarmee 
huiswerkbegeleiding van t’ien voor je huiswerk, start op 31 augustus 2020.  

f) Er wordt bij inschrijving eenmalig €75 inschrijfkosten in rekening gebracht.  
g) Tijdige betaling is een voorwaarde voor de continuering van de huiswerk- en studiebegeleiding. 
h) Indien de klant jegens t’ien voor je huiswerk in verzuim is, kan t’ien voor je huiswerk de wettelijke rente en alle redelijke kosten ter 

verkrijging van voldoening in rekening brengen. 
i) Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 30 dagen na de incasso aan t’ien voor je huiswerk kenbaar 

gemaakt te worden, tenzij klant de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken. 
 
 

4 Afwezigheid  
Klant heeft geen recht op vermindering, kwijtschelding of teruggave van het verschuldigde bedrag, indien uw kind niet of in beperkte mate van 
de begeleiding gebruik maakt.  
 
 

5 Vakanties en feestdagen  
a) t’ien voor je huiswerk is tijdens de grote zomervakantie, de reguliere regionale schoolvakanties (herfst-, kerst-, voorjaars- en 

meivakantie) en op alle bekende feestdagen gesloten, tenzij anders is overeengekomen.  
 
Voor de schoolperiode 2020-2021, onder voorbehoud van afwijkende data van de middelbare scholen te Bussum, is t’ien voor je 
huiswerk gesloten op: 

 

Soort vakantie / feestdag Vakantieperiode 

Herfstvakantie 12 oktober 2020– 16 oktober 2020 
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Kerstvakantie 21 december 2020 – 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 22 februari 2021 – 26 februari 2021 

  

Eerste Paasdag 4 april 2021 

Tweede Paasdag 5 april 2021 

Koningsdag  27 april 2021 

Meivakantie 26 april 2021 – 7 mei 2021 

  

Hemelvaart 13 en 14 mei 2021 

Eerste Pinksterdag 23 mei 2021 

Tweede Pinksterdag 24 mei 2021 

Zomervakantie 12 juli 2021 – 20 augustus 2021 

 
b) Het tarief van de huiswerk- en studiebegeleiding is een jaartarief verdeeld over 10 gelijke betalingstermijnen van 10 maanden. 

Het tarief is zo opgesteld dat voor iedere maand, onafhankelijk van het aantal dagen, vakanties of vrije dagen hetzelfde 
maandtarief geldt, met uitzondering van de grote zomervakantie.  

 
 

6 Privacy en dossierbeheer  
Persoonsgegevens, studieresultaten en persoonlijke informatie worden zorgvuldig bewaard en worden niet aan derden verstrekt, tenzij anders 
overeengekomen tussen klant en t’ien voor je huiswerk. 

 
 
7 Aansprakelijkheid  
t’ien voor je huiswerk biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten. Voor de begeleiding en de volledigheid van de informatie is t’ien 
voor je huiswerk aangewezen op de medewerking van de leerling. Bij bewust niet meewerken of het achterhouden van gegevens kan t’ien voor 
je huiswerk hiervoor, en voor de gevolgen van de begeleiding, niet aansprakelijk worden gesteld.  
 
De leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar leermiddelen en andere eigendommen en kan bij verlies, diefstal of beschadiging van dezen 
t’ien voor je huiswerk niet aansprakelijk stellen.  
t’ien voor je huiswerk is niet aansprakelijk voor letsel toegebracht aan of door de leerlingen.  
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