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ALGEMENE VOORWAARDEN COORNHERT TABLAB 
 

1. DEFINITIES 

Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden Coornhert TabLab.  

Coornhert Gymnasium; een categoriaal gymnasium, gevestigd te Gouda en vallend onder de 

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda; 

Coornhert TabLab: onderdeel van het Coornhert Gymnasium te Gouda voor aanvullende 

schoolwerkbegeleiding en een doorwerkklas;  

Contractant: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die zich bij het Coornhert Gymnasium 

aanmeldt voor schoolwerkbegeleiding en/of de doorwerkklas, in de regel de ouder(s)/verzorger(s) 

van een Leerling, dan wel de leerling zelf indien deze de leeftijd heeft van 18 jaar of ouder; 

Doorwerkklas: de leerling kan buiten de les op school en onder toezicht en begeleiding van een door 

de school daartoe aangestelde aanwezige coach in een ruimte op school werken, zoals omschreven 

onder 8 van deze voorwaarden;  

Leerling: ieder natuurlijk persoon, die als leerling ingeschreven op het Coornhert Gymnasium, welke 

voor de schoolwerkbegeleiding en/of de doorwerkklas van het Coornhert TabLab is aangemeld; 

Schoolwerkbegeleiding: individuele of groepsgewijze begeleiding bij schoolwerk en vakinhoudelijke 

ondersteuning, welke worden verzorgd door Coornhert TabLab, zoals omschreven onder 7 van deze 

voorwaarden;  

Overeenkomst: een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier voor het Coornhert TabLab geldt als 

overeenkomst tussen de school en de ouder(s)/verzorger(s) of leerling indien deze de leeftijd heeft 

van 18 jaar of ouder; 

Tarieven: de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst in de Algemene 

Voorwaarden vermelde prijzen voor de door het Coornhert TabLab aangeboden extra ondersteuning.  

 

2. Algemeen 

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op zowel de Schoolwerkbegeleiding als de 

Doorwerkklas, welke het Coornhert Gymnasium onder de titel het Coornhert TabLab 

aanbiedt. Door het inleveren van een ondertekend aanmeldformulier, verklaart Contractant 

zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. 

2.2 De Algemene Voorwaarden zullen voorafgaand aan de totstandkoming van een 

Overeenkomst aan de Contractant bekend worden gemaakt door het Coornhert Gymnasium 

en zijn tevens te vinden op de website van de school.  

2.3 De Contractant levert aan Coornhert TabLab de juiste gegevens t.b.v. facturatie en contact en 

geeft eventuele wijzigingen tijdig door.  
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2.4 De Leerling verklaart voorafgaand aan deelname aan de Schoolwerkbegeleiding of de 

Doorwerkklas van het Coornhert TabLab zich aan de regels en afspraken van het Coornhert 

TabLab te houden. Indien de Leerling zich niet houdt aan de afspraken zoals deze zijn 

gemaakt met het Coornhert TabLab, of indien er sprake is van aanhoudend storend of fysiek 

bedreigend gedrag dan wel indien de leerling structureel niet komt opdagen, kan de 

begeleiding eenzijdig worden stopgezet door het Coornhert TabLab. Dit is ter beoordeling 

van Coornhert TabLab en zal altijd worden voorafgegaan door schriftelijk of persoonlijk 

contact met de ouders, mentor en jaarlaagcoördinator van de leerling. In het geval van 

eenzijdige opzegging zal de Contractant het betaalde bedrag voor de lopende maand vanaf 

het moment van stopzetting niet door het Coornhert TabLab vergoed krijgen.  

2.5  Coornhert TabLab is geopend op maandag tot en met vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur. Het 

Coornhert TabLab is gesloten tijdens schoolvakanties en op feestdagen.  

 

3. Privacy 

3.1 Er wordt door Coornhert TabLab zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens en informatie 

met betrekking tot de leerling met inachtneming van het gestelde in de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

De door de Contractant verstrekte informatie en informatie over resultaten en voortgang van 

de Leerling is toegankelijk voor medewerkers van het Coornhert Gymnasium, tenzij de 

Contractant tijdens het intakegesprek uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen het delen van 

bepaalde informatie.  

3.2 Door de Leerling in vertrouwen aan het Coornhert TabLab of een van haar medewerkers ter 

beschikking gestelde informatie is, als de Leerling dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor 

ouders en/of de Contractant, tenzij het Coornhert TabLab dit tegen het belang, de fysieke 

integriteit en/of de psychologische integriteit van de Leerling, klasgenoten van de leerling 

en/of andere betrokkenen acht. Dit wordt uitsluitend beoordeeld door het Coornhert 

TabLab.   

 

4. Tarieven 

4.1 De tarieven voor Schoolwerkbegeleiding en Doorwerkklas van het Coornhert TabLab per 1 

september 2020 zijn in de Algemene Voorwaarden uiteengezet.  

4.2 De tarieven voor Schoolwerkbegeleiding en de Doorwerkklas zijn maandbedragen. Er is 

rekening gehouden met het feit dat niet elke maand evenveel werkdagen bevat. Echter is het 

maandbedrag elke maand gelijk.  

4.3 Tijdens schoolvakanties en feestdagen is Coornhert TabLab gesloten. Deze dagen worden 

niet op het maandbedrag in mindering gebracht, omdat bij het vaststellen van de tarieven al 

rekening is gehouden met vakanties en feestdagen. Vakantie- en feestdagen kunnen daarom 

niet worden ingehaald.  

4.4 De tarieven zijn onder voorbehoud van wijziging. Het Coornhert TabLab mag de tarieven een 

maal per jaar herzien. Mogelijke wijzigingen van de tarieven worden in de maand juli van 

enig jaar gepubliceerd op de website van het Coornhert Gymnasium. 
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5. Betalingsvoorwaarden 

5.1 Schoolwerkbegeleiding en Doorwerkklas worden maandelijks vooraf gefactureerd. De 

betaling dient te worden voldaan middels een automatische incasso. De automatische 

incasso zal maandelijks plaatsvinden, ongeveer een week nadat u de factuur per mail hebt 

ontvangen. De factuur wordt doorgaans in de eerste week van de maand verzonden.  

5.2 De Contractant verklaart zich akkoord met het betalen van de maandelijkse kosten van de 

 Schoolwerkbegeleiding of Doorwerkklas. 

5.3 De Contractant gaat akkoord met alle regels, richtlijnen en protocollen, die met instemming 

 van de Medezeggenschapsraad van de school zijn vastgesteld. 

5.4 Eventuele bezwaren tegen de op de factuur vermelde bedragen moeten binnen 14 dagen na 

de factuurdatum bij Coornhert TabLab bekend worden gemaakt.  

5.5 Coornhert TabLab stuurt de Contractant, wanneer de automatische incasso wordt geweigerd 

of ingetrokken, een eerste betalingsherinnering waarin aan de Contractant de mogelijkheid 

wordt geboden het verschuldigde bedrag alsnog binnen 14 dagen te betalen. Voor de eerste 

betalingsherinnering worden geen administratiekosten in rekening gebracht. 

5.6 Indien de Contractant binnen 14 dagen na de eerste betalingsherinnering de factuur niet 

heeft voldaan, stuurt het Coornhert TabLab de Contractant een tweede betalingsherinnering 

waarin de Contractant wordt verzocht het verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen te 

betalen. Voor de tweede betalingsherinnering worden administratiekosten ad € 5,00 in 

rekening gebracht.  

5.7 Indien de Contractant 5 dagen na de tweede betalingsherinnering de factuur niet heeft 

voldaan, wordt de Leerling de toegang tot de Schoolwerkbegeleiding en/of de Doorwerkklas 

ontzegd. 

 

6. Aansprakelijkheid 

6.1 Het Coornhert TabLab zal zich op elke redelijkerwijs mogelijke manier inzetten om leerlingen 

zo goed mogelijk van dienst te zijn. Echter, het Coornhert TabLab kan geen resultaten 

garanderen. Ook kan het Coornhert TabLab niet aansprakelijk gesteld worden voor 

tegenvallende cijfers van de Leerling.  

6.2 Voor de begeleiding is het Coornhert TabLab volledig afhankelijk van de inzet en 

medewerking van de Leerling. Als de Leerling niet meewerkt, bewust informatie achterhoudt 

of vervalst en als dit negatieve invloed heeft op het succes van de begeleiding, is het 

Coornhert TabLab hiervoor niet aansprakelijk.  

 

7. Schoolwerkbegeleiding 

7.1 Inschrijving voor Schoolwerkbegeleiding is mogelijk door een e-mail te sturen naar 

tablabcoornhert@coornhert-gymnasium.nl. Op de inschrijving volgt een uitnodiging van het 

mailto:tablabcoornhert@coornhert-gymnasium.nl
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Coornhert TabLab voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek op school, waar Coornhert 

TabLab tevens het aanmeldformulier zal overleggen. Na het tekenen van dit 

aanmeldformulier zal de Schoolwerkbegeleiding starten.  

7.2 De Tarieven voor Schoolwerkbegeleiding zijn per 1 september 2020 als volgt, per maand:  

Schoolwerkbegeleiding 3 dagen – € 225  

Schoolwerkbegeleiding 4 dagen – € 300 

7.3 Wanneer een Leerling halverwege de maand start met Schoolwerkbegeleiding, dan wordt 

niet het volle maandbedrag in rekening gebracht, maar slechts het gedeelte van de maand 

dat de Leerling begeleiding volgt. 

7.4 Wanneer een Leerling wegens andere afspraken of verplichtingen de Schoolwerkbegeleiding 

naar een ander moment wil verplaatsen, is dit alleen mogelijk indien dit tenminste 24 uur van 

tevoren per e-mail of telefonisch wordt doorgegeven aan het Coornhert Tablab. Honorering 

van een dergelijk verzoek is altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid van begeleiders. 

Indien er door een Leerling korter dan 24 uur van tevoren de Schoolwerkbegeleiding wordt 

afgezegd – ziekte en overmacht uitgezonderd – kan de gemiste begeleidingsdag niet worden 

ingehaald.  

7.5  In het geval van ziekte of overmacht van een Leerling, mag de gemiste begeleidingsdag door 

de Leerling op een ander moment worden ingehaald. Deze inhaaldag dient in overleg met het 

Coornhert TabLab gepland te worden binnen drie schoolweken na de gemiste 

begeleidingsdag.  

7.6 Bij ziekte van een Leerling die langer aanhoudt dan vier aaneengesloten afspraakdagen, 

worden de daaropvolgende ziektedagen in mindering gebracht op de eerstvolgende factuur. 

7.7 De Overeenkomst voor Schoolwerkbegeleiding kan uitsluitend schriftelijk (waaronder per e-

mail) worden opgezegd. Voor opzegging geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.  

7.8 Indien het aantal dagen van de Schoolwerkbegeleiding wordt afgebouwd van vier naar drie 

dagen, kan dit met ingang van de eerstvolgende maand. Wanneer er wordt afgebouwd van 

Schoolwerkbegeleiding naar Doorwerkklas, kan dit tevens met ingang van de eerstvolgende 

maand. De opzegtermijn van 1 kalendermaand is in deze gevallen niet van toepassing.  

7.9 Indien de Schoolwerkbegeleiding niet doorgaat vanwege door het Coornhert Gymnasium 

georganiseerde activiteiten, of vanwege overmacht door Coornhert Tablab, mag de 

betreffende begeleidingsdag door de Leerling op een ander moment worden ingehaald. Deze 

inhaaldag dient in overleg met het Coornhert TabLab gepland te worden binnen drie 

schoolweken na de gemiste begeleidingsdag. 

 

8. Doorwerkklas 

8.1 Inschrijving voor Doorwerkklas is mogelijk door een e-mail te sturen naar 

tablabcoornhert@coornhert-gymnasium.nl. Op de inschrijving volgt een uitnodiging van het 

Coornhert TabLab voor een telefonisch intakegesprek, waarna het Coornhert TabLab tevens 

het aanmeldformulier digitaal zal toesturen. Na het retourneren van het ondertekende 

aanmeldformulier zal de Doorwerkklas starten.  

mailto:tablab@coornhert-gymnasium.nl
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8.2 De Tarieven voor Doorwerkklas zijn per 1 september 2020 als volgt, per maand: 

Doorwerkklas 2 dagen – € 84 

Doorwerkklas 3 dagen – € 126 

Doorwerkklas 4 dagen – € 168 

8.3 Wanneer een Leerling halverwege de maand start met Doorwerkklas, dan wordt niet het 

volle maandbedrag in rekening gebracht, maar slechts het gedeelte van de maand dat de 

Leerling begeleiding volgt. 

8.4 Wanneer een Leerling wegens andere afspraken of verplichtingen de Doorwerkklas naar een 

ander moment wil verplaatsen, is dit alleen mogelijk indien dit tenminste 24 uur van tevoren 

per e-mail of telefonisch wordt doorgegeven aan het Coornhert Tablab. Honorering van een 

dergelijk verzoek is altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid van begeleiders. Indien er 

door een Leerling korter dan 24 uur van tevoren de Doorwerkklas wordt afgezegd – ziekte en 

overmacht uitgezonderd – kan de gemiste dag niet worden ingehaald.  

8.5  In het geval van ziekte of overmacht van een Leerling, mag de gemiste begeleidingsdag door 

de Leerling op een ander moment worden ingehaald. Deze inhaaldag dient gepland te 

worden binnen drie schoolweken na de gemiste begeleidingsdag.  

8.6 Bij ziekte van een Leerling die langer aanhoudt dan vier aaneengesloten afspraakdagen, 

worden de daaropvolgende ziektedagen in mindering gebracht op de eerstvolgende factuur. 

8.7 De Overeenkomst voor Doorwerkklas kan uitsluitend schriftelijk (waaronder per e-mail) 

worden opgezegd. Voor opzegging geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.  

8.8 Indien het aantal dagen van de Doorwerkklas wordt afgebouwd, kan dit met ingang van de 

eerstvolgende maand. De opzegtermijn van 1 kalendermaand is in dit geval niet van 

toepassing.  

8.9 Indien de Doorwerkklas niet doorgaat vanwege door het Coornhert Gymnasium 

georganiseerde activiteiten, of in geval van overmacht bij het Coornhert Tablab, mag de 

betreffende begeleidingsdag door de Leerling op een ander moment worden ingehaald. Deze 

inhaaldag dient gepland te worden binnen drie schoolweken na de gemiste begeleidingsdag. 

 

9. Overige bepalingen 

9.1 In het geval van een klacht over de door het Coornhert Tablab verleende 

Schoolwerkbegeleiding en/of Doorwerkklas, wordt de Contractant verwezen naar de 

klachtenregeling van StOVOG (https://stovog.nl/wp-content/uploads/2017/03/klachten-

regeling-maart-2017.pdf). 

9.2 In alle gevallen waarin de algemene voorwaarden Coornhert TabLab niet voorzien, beslist de 

rector van het Coornhert Gymnasium, na overleg met alle betrokken partijen. 

 

 

https://stovog.nl/wp-content/uploads/2017/03/klachten-regeling-maart-2017.pdf
https://stovog.nl/wp-content/uploads/2017/03/klachten-regeling-maart-2017.pdf

