
EMC wiskunde                                   ALGEMENE VOORWAARDEN  
Wat heb jij met wiskunde? 

 

 
Definities: 

1. EMC: Elizabet Meerbeek Coaching, ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel te Eindhoven onder nr: 60350881. 

2. Contractant: Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon met 

wie EMC een overeenkomst sluit, in de regel: ouders/verzorgers 

van de leerling of de leerling zelf. 

3. Leerling: Ieder natuurlijk persoon welke voor de diensten van 

EMC wordt ingeschreven (waarbij aangetekend dat leerling en 

contractant ook dezelfde kunnen zijn). 

4. Overeenkomst: Iedere overeenkomst ter zake de levering van 

diensten die tussen EMC en contractant tot stand komt. 

5. Totstandkoming van de overeenkomst: De overeenkomst 

komt mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg tot 

stand en bovendien door ondertekening van het intakeformulier 

dat tijdens een intakegesprek wordt ingevuld. Ze wordt tevens 

bevestigd door betaling van de eerste factuur. 

6. Tarieven: de op het moment van totstandkoming van de 

overeenkomst op www.emcwiskunde.nl vermelde prijzen voor 

de diverse door EMC aangeboden diensten. Eventuele afwijking 

hiervan wordt tijdens het intakegesprek besproken. Indien van 

toepassing kunnen annuleringskosten van €25,- in rekening 

gebracht worden. 

 

Algemeen: 

1. Contractant verplicht zichzelf tot het leveren en eventueel op 

tijd wijzigen van juiste mail- en adresgegevens t.b.v. facturatie 

en contact. 

2. Persoonsgegevens worden door EMC zorgvuldig bewaard. 

Tenzij contractant hier bezwaar tegen maakt, zijn de 

onderwijsgegevens ook inzichtelijk voor de mentor of vakdocent 

op de school van de leerling. 

3. Contractant en leerling hebben recht tot inzage en correctie 

met betrekking tot de over hen opgenomen gegevens. 

4. Door leerling in vertrouwen aan EMC ter beschikking gestelde 

informatie is, indien de Leerling dit expliciet wenst, niet 

toegankelijk voor de ouders en/of contractant, tenzij EMC dit 

tegen het belang van de Leerling acht of de fysieke of 

psychologische integriteit van de leerling, klasgenoten of andere 

betrokkenen, op het spel staat. Dit ter beoordeling van EMC. 

5. Alle door EMC geleverde lesmaterialen, huiswerkopdrachten, 

plandocumenten etc. blijven intellectueel eigendom van EMC. 

Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is alleen toegestaan 

wanneer uitdrukkelijk de naam van EMC vermeld wordt, EMC 

uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en onder voorwaarde 

dat de verspreiding geen enkel commercieel belang dient. 

6. EMC is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van 

eigendommen tijdens het bezoek aan de vestiging van EMC. 

7. Voor de begeleiding en de leerling-administratie is EMC 

volledig afhankelijk van de medewerking van de leerling. Als de 

leerling niet meewerkt, bewust gegevens achterhoudt of 

vervalst, is EMC hiervoor, en voor het dientengevolge niet 

welslagen van de begeleiding, niet aansprakelijk. 

8. EMC biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en 

is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. EMC 

verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen de 

mogelijkheden van het afgenomen dienstenpakket. 

9. Contractant kan een begeleidingsafspraak tot 24 uur voor de 

afspraak kosteloos annuleren. Indien annulering later 

plaatsvindt of de leerling niet op de afgesproken tijd aanwezig 

is, worden annuleringskosten in rekening gebracht (zie artikel 6 

onder ‘Definities’).   

10. In gevallen van overmacht voor EMC kan het voorkomen dat 

de omstandigheden in de begeleiding tijdelijk negatief 

beïnvloed worden. EMC is hiervoor niet aansprakelijk. 

11. EMC heeft het recht de begeleiding te stoppen indien de 

leerling de afspraken regelmatig niet nakomt, zich zodanig 

gedraagt dat een effectieve begeleiding hierdoor ernstig wordt 

bemoeilijkt, al dan niet opzettelijk verzuimt informatie m.b.t. 

studie door te geven, regelmatig de gegeven studie-instructies 

negeert of in gebreke blijft het afgesproken tarief te voldoen. 

12. Eventuele (factuur)klachten kunnen ingediend worden 

binnen 14 dagen nadat de klacht is ontstaan via 

info@emcwiskunde.nl  

 

Tarieven en betaling: 

1. Contractant is aan EMC het tarief voor de door de leerling 

gevolgde dienst verschuldigd of late annulering (zie artikel 6 

onder ‘Definities’ en artikel 9 onder ‘Algemeen’) . 

2. EMC is gerechtigd vanaf drie maanden na de start van de 

overeenkomst de tarieven te wijzigen en zal contractant hiervan 

minimaal één maand van te voren schriftelijk op de hoogte 

stellen.  

3. Betaling geschied binnen 14 dagen na ontvangst van de 

factuur. Het verschuldigde bedrag wordt o.v.v. het 

factuurnummer overgemaakt op  bankrekeningnummer NL90 

TRIO 0390 4969 44 t.n.v. E.M. Meerbeek of contant afgerekend. 

mailto:info@emcwiskunde.nl

