
 

 

Algemene voorwaarden, regels en 

afspraken 
Sommige zullen open deuren zijn, maar moeten even worden genoemd 

 

Bij Peutergym met Rina staat plezier in bewegen voorop. Om de lessen soepel te laten 

verlopen volgen hier een aantal regels.  

 

Deelname aan de peutergym lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.  

 

Betaling 
Er zijn twee mogelijkheden voor de betaling: 

1. Een maandabonnement. Dit kost €12,00 per maand, bij één keer per week les. Als je kiest 

voor deze vorm van betalen, dan graag de eerste les van de maand betalen.  

2. Betaling per les. Dit gaat door middel van muntjes. De muntjes kun je per 5 of 10 stuks 

kopen. Vijf muntjes kosten €17,50 en tien muntjes €32,50.  

 

Bij beide vormen van betaling is het mogelijk om contant te betalen (het liefst ook gepast) of 

het geld over te maken op NL 71 ABNA 0572367376 tnv R. Wiggerts. Daarnaast is het ook 

mogelijk dat Rina je een "tikkie" stuurt.  

Als u dat wenst kan een bon en/of factuur uitgeschreven worden.  

 

Inschrijving en opzegging 
De eerste les is een proefles, deze les is gratis. Na deze les, kun je aangeven of je met jouw 

kind op de peutergym wil. Graag verzoek ik je dan om het inschrijfformulier op de website in 

te vullen. Nadat er is bevestigd dat dit in goede orde is ontvangen en dat er plek is in de door 

jullie gewenste groep, is deze plek ook voor jullie gereserveerd.  

 

Mocht je een les niet kunnen, dit graag van te voren kenbaar maken (zie onder aan de 

algemene voorwaarden voor contactmogelijkheden) je kiest zelf wat op dat moment het beste 

uitkomt.  

Wanneer je om wat voor reden dan ook wil stoppen met de peutergym graag een maand van 

te voren aangeven.  

Je schrijft je in voor één vaste groep. Mocht je een keer niet kunnen in de vaste groep, dan is 

het uiteraard mogelijk om in overleg een keer mee te doen bij één van de andere groepen.  

 

  



 

 

 

 

 

 

Kleding 
De kinderen dragen kleding waarin zij zich makkelijk kunnen bewegen. Voor de peutergym is 

het fijn om gymschoenen aan te hebben, er mag ook op blote voeten mee gedaan worden.  

 

Op de Paulusschool en Avonturijn kunnen jassen, tassen etc. op de bank in de zaal gelegd 

worden. Op De OpMaat mag dit zowel op de bank in de gymzaal als in de kleedkamer.  

 

Foto's 
Tijdens de les mogen er foto's gemaakt worden (let wel altijd op de veiligheid!), denk altijd 

om de privacy van andere kinderen. Staan er andere kinderen op de foto, dan mag deze niet 

gepubliceerd worden.  

 

Locatie 
De lessen vinden op de volgende locaties plaats: 

Maandag en vrijdag: Paulusschool (Irisstraat 2, Hilversum). Graag de linker ingang 

gebruiken.  

Dinsdag: Avonturijn (De Melkfabriek 5, Hilversum). Hier kunnen we de ingang naast de 

speelzaal gebruiken.  

Zaterdag: College de OpMaat (Larenseweg 127, Hilversum). Graag via de achteringang naar 

binnen komen.  

 

Bij speciale gelegenheden (bijvoorbeeld: Koningsspelen, Pasen, Pinksteren) kan de les op een 

andere locatie (bij mooi weer buiten!) plaatsvinden. Je ontvangt hier tijdig informatie over. 

 

Introducés 
Mocht het door vakantie (o.i.d.) voorkomen, dat er een keer iemand (bijvoorbeeld oudere 

broer/zus) extra mee komt naar de les, dit graag van te voren even aangeven. Een introducé is 

van harte welkom. Voor een losse les wordt dan €3,50 betaald, of 1 muntje.  

Tijdens "evenementen" zijn vaak ook introducés welkom, dit wordt dan bij de uitnodiging van 

het evenement kenbaar gemaakt.  

 

Materiaal 
De toestellen staan bij binnenkomst klaar, maar hier mag bij binnenkomst nog niet op 

gespeeld worden. Zodra de oefeningen zijn uitgelegd mogen de toestellen gebruikt worden.  

Graag vraag ik uw medewerking hierbij.  Het materiaal wordt gebruikt zo als uitgelegd, 

uiteraard is er ruimte voor variatie in de oefeningen, maar daarin ligt de eindbeslissing altijd 

bij Rina.  

 

  



 

 

 

 

 

Ongevallen en aansprakelijkheid 
Peutergym met Rina is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel.  

 

Bij opgave van bepaalde medische klachten kan de docent het kind weigeren voor deelname 

aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn  op veiligheid/verstoring van de groep of 

het ontbreken aan voldoende kennis over de aandoening van het kind door de docent. Dit 

gebeurt in goed overleg met de ouders/verzorgers.  

Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de (huis)arts te overleggen of  

peutergym tot de mogelijkheden behoort.  

 

Peutergym met Rina stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van 

eigendommen van kinderen en ouders. Peutergym met Rina stelt de ouders/verzorgers 

aansprakelijk voor eventuele schade die door u of uw kind wordt aangericht aan de gehuurde 

ruimte.  

 

Ouders doen mee en helpen 
Ouders doen de hele les mee, door samen te bewegen motiveren zij hun eigen en andere 

kinderen om mee te doen. Tijdens het klimmen en klauteren helpen ouders hun eigen kind en 

moedigen zij aan om onderdelen zelf te proberen. Mocht het nodig zijn, dan is het fijn als 

ouders ook andere kinderen helpen en aanmoedigen. Zo ontstaat er echt een groep en leren 

kinderen ook te vertrouwen op andere volwassenen.  

 

Fietsen 
Komt u op de fiets naar de peutergym?  

Bij de Paulusschool: graag bij de andere fietsen op het plein neerzetten. 

Bij de Avonturijn: graag bij de andere fietsen neerzetten. 

Bij College de Opmaat: bij de achteringang, naast het hek parkeren.  

 

Loopfietsen, wandelwagens etc: overleg even met Rina wat een geschikte plek is hiervoor.  

 

Parkeren 
Bij de Paulusschool: kan in de twee straten waaraan de school grenst (Irisstraat en 

Leliestraat). Andere straten in de buurt mogen uiteraard ook, maar let op: er is in veel straten 

betaald parkeren. 

Bij Avonturijn: als er plek is mag de auto (gratis) op het parkeerterrein van de school (er staat 

een bord: "alleen parkeren voor bezoekers brede school Avonturijn"), anders aan de straat 

(Larenseweg), let op: hier is betaald parkeren. 

Bij College de OpMaat: aan de straat (Larenseweg) is altijd wel plek, dit is betaald parkeren. 

Iets verderop bij supermarkt "Jumbo" is een groot parkeerterrein, daar kan je gratis staan. Het 

parkeerterrein achter de school mogen wij helaas niet gebruiken.   

 

Mededelingen 
Mededelingen over wijzigingen in het programma/locatie/tijd en extra evenementen worden 

per mail aan de ouders door gegeven. Deze zijn ook altijd op de facebookpagina na te lezen. 

Hou met buitenevenementen i.v.m. weersomstandigheden daarom de mail goed in de gaten, 

omdat er kort van te voren nog iets kan veranderen.  

 

 



 

 

 

Privacy 
Door het inschrijfformulier in te vullen heeft Rina privacygevoelige informatie over jou en je 

kind ontvagen. Rina zal dit nooit doorverkopen, doorgeven aan anderen.  

Deze informatie zal alleen gebruikt worden voor mededelingen van de peutergym. 

 

Als je als ouders foto's maakt tijdens het gymmen, en je vindt het goed dat deze op de website 

of facebook geplaatst worden, dan zal dit per situatie gevraagd worden. Hier kunnen dan per 

situatie afspraken over gemaakt worden.  

 

Contactgegevens 
Peutergym met Rina kunt u op verschillende manieren bereiken: 

Mail: peutergymmetRina@allekinderenbewegen.nl 

telefoon: 06-40398490 (bellen/sms-en en appen) 

facebook: www.facebook.com/peutergymmetRina  

website:  www.allekinderenbewegen.nl 

 

 

 
 


