Algemene voorwaarden Jibbie
Inschrijving activiteiten
Inschrijven voor workshops doet u via de website. Schrijft u voor de eerste keer in, en bent u klant bij
kinderopvang ’t Nest, dan moet u uw kind(eren) registreren door te klikken op ‘wachtwoord
wijzigen’. Indien u geen klant bent bij ’t Nest, kun u vrijblijvend een account aanmaken.
De registratie is alleen bestemd voor workshops en activiteiten. Uw gegevens worden voor geen
ander doel gebruikt. Door inschrijving gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals opgesteld
in dit document. Bij inschrijving bent u verplicht tot betaling, de betaling verloopt via iDEAL. Er is een
maximum en een minimum aantal deelnemers per activiteit. Mochten er te weinig inschrijvingen bij
een activiteit zijn, dan kan deze helaas komen te vervallen. Uiteraard wordt het workshopbedrag in
dat geval aan u teruggestort.
Wat gebeurt er na de inschrijving?
Na de inschrijfdatum ontvangt u een bevestiging van deelname per e-mail. Wij gaan er van uit dat
alle activiteiten doorgang vinden. Mochten er te weinig aanmeldingen zijn dan berichten wij u.
Betaling
Als uw zoon of dochter meedoet aan een van de activiteiten dan betaalt u via iDEAL, dit is een
automatische procedure. Na inschrijving bent u verplicht tot betaling van het verschuldigde bedrag,
ook wanneer uw kind door onvoorziene omstandigheden niet kan komen. Mocht uw kind door ziekte
of andere omstandigheden verhinderd zijn op de dag van de activiteit, dan willen wij graag uiterlijk
de ochtend op de dag dat de activiteit plaats vindt op de hoogte worden gebracht.

Ziekte
Wij proberen te zorgen voor een vervanger als de persoon die de workshop komt geven ziek is.
Gezien het specifieke karakter van sommige activiteiten, is dit niet altijd mogelijk. In dit geval wordt u
zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. De uitgevallen les zal worden ingehaald. Kinderen die op de
betreffende dag gebruik maken van de BSO worden opgevangen. Wij kunnen niet voor opvang
zorgen voor kinderen die deze dag niet gebruik maken van de opvang.
Brengen en halen
Als uw kind tijdens de dag van de activiteit opvang heeft op de BSO wordt deze door een
pedagogisch medewerker naar de activiteit gebracht. Indien uw kind deze dag niet op de opvang zit
brengt en haalt u uw kind zelf op de afgesproken begin- en eindtijd van de activiteit.

Aansprakelijkheid
Kinderopvang ’t Nest heeft een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten. Wij
aanvaarden uitsluitend aansprakelijkheidsstelling, die betrekking heeft op bovengenoemde
verzekering. Aansprakelijkheidstelling wordt bovendien alleen aanvaard indien er sprake is van grote
nalatigheid of grove schuld door kinderopvang ’t Nest.
Wij verwachten van ouders dat zij voor hun kinderen een eigen WA verzekering
(aansprakelijkheidsverzekering) hebben afgesloten. Als kinderen moedwillig iets kapot maken zijn de
ouders hiervoor aansprakelijk. Kinderen van 4 t/m 13 jaar die ons kindercentrum of (samen met de
ouder) de activiteiten bezoeken zijn zelf verantwoordelijk voor hun kleding, schoenen en jassen en
andere van huis meegenomen zaken. Kinderopvang ’t Nest is niet aansprakelijk voor schade geleden
door de deelnemende kinderen als gevolg van vertragingen, weersomstandigheden, mechanische
pech, stakingen, of welke overmacht situatie dan ook.

