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CONTRACT 
 
CONTRACT 
 
De ondergetekenden:      
 
Naam ouder(s) : [naam ouders] 
Adres : [adres] 
Postcode/plaats : [postcode plaats] 
E-mailadres : [mailadres ouders] 
Telefoon/mobiel : [telefoon en/of mobiel ouders] 
 
Naam leerling : [naam leerling] 
Geboortedatum : [00-00-0000] 

Hierna te noemen "de cliënt" 
 
en 
Naam : Lidwien van Bommel 
Adres : Ds. Pasmastraat 30 
Postcode/plaats : 3981 CX Bunnik 
Telefoon/mobiel : 06-33700611 
E-mailadres : info@rtvanbommel.nl 

Hierna te noemen "de RT-er" 
 
In aanmerking nemende: 
Dat de RT-er zich, volgens het beroepsprofiel en de gedragscode van de 
Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers, ten doel stelt remediale hulp te 
geven aan jeugdigen die onderwijs genieten op grond van de leerplicht en aan 
volwassenen die hieraan om enigerlei redenen, waaronder medisch of agogische 
indicatie, behoefte hebben, zulks in de ruimste zin van het woord; dat de RT-er 
de doelstelling van de LBRT onderschrijft en bereid is aan de uitvoering hiervan 
zijn/haar medewerking te verlenen en de cliënt op verzoek inzage zal verlenen in 
het beroepsprofiel en de gedragscode; 
 
Komen het volgende overeen: 
 
1. De RT-er zal de leerling [x] keer per week remedial teaching geven op 
[xxxdag van 00:00 tot 99:99 uur] [en op xxxdag van 00:00 tot 99:99 uur].  
Deze remedial teaching zal plaatsvinden op de volgende locatie: [de school van 
de leerling]/[de IB/RT-kamer Barbaraschool Bunnik]/[……………..]. 
In onderling overleg kan incidenteel van bovengenoemde tijdstip(pen) of locatie 
worden afgeweken. 
De begeleiding start op [xxxdag 00 maand jaar]. 
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2. De vergoeding bedraagt € 35,- per behandeling (30 minuten begeleiding + de 
benodigde tijd voor voorbereiding en verslaglegging). 
De cliënt ontvangt hiervoor maandelijks een rekening, welke binnen 14 dagen zal 
moeten worden voldaan. 
    
3. In geval van langdurige verhindering of ziekte van de RT-er, zal de RT-er 
moeite doen voor vervanging te zorgen. Hieraan kunnen echter geen rechten 
worden ontleend. 
 
4. Zowel de cliënt als de RT-er hebben een inspanningsverplichting. 
De RT-er legt verantwoording van haar handelen af middels het handelingsplan.  
 
5. Indien de cliënt de remediale zorg voortijdig willen beëindigen, zullen zij dat 
14 dagen van tevoren schriftelijk en met redenen omkleed aankondigen. 
 
6. Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen of om andere nader 
omschreven redenen kan de RT-er deze overeenkomst verbreken. Zij zal dit 
schriftelijk aankondigen. 
 
7. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van [xx] weken:  
van [00-00-0000] (startdatum) tot en met [00-00-0000] (einddatum).  
Indien na deze periode verdere behandeling gewenst is, zal hiervoor een nieuwe 
overeenkomst worden afgesloten. 
 
8. Aan het einde van de behandeling vindt een eindevaluatie plaats. 
 
9. Aan het einde van de behandeling vindt een evaluatiegesprek plaats met de 
ouders en de leerling, hiervoor zullen aparte kosten in rekening worden gebracht. 
Dit gesprek zal plaatsvinden in [maand jaar] (in onderling overleg). 
 
10. De betalingsvoorwaarden (BETALINGSVOORWAARDEN – RT van Bommel,  
versie 27-08-2012) maken onderdeel uit van deze overeenkomst en worden voor 
ondertekening van deze overeenkomst aan de cliënt ter hand gesteld. 
 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend: 
 
Handtekening de cliënt : Handtekening de RT-er: 
 
 
 
 
Plaats:  ………………………………….. Plaats:  ………………………………….. 

Datum: ………………………………….. Datum: ………………………………….. 
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