Samenwerkingsovereenkomst Typ10 lesgever
TUSSEN:
1.

C&Explore, eenmanszaak met als zaakvoerder dhr. Christiaan Giudice, met zetel te
3600 Genk, Nieuwe Kuilenweg 62/4, ingeschreven met ondernemingsnummer
0894.301.002,
hierna genoemd : “C&Explore”,

en

2.

Naam en voornaam., met zetel te/wonende te adres met huisnummer, postcode en
plaats , ingeschreven.
hierna genoemd : “lesgever”,

WORDT UITEENGEZET ALS VOLGT:
1.

C&Explore heeft een samenwerking tot stand gebracht met High Five. Hierdoor kunnen alle
therapeuten en begeleiders die de opleiding Typ10 gevolgd hebben in aanmerking komen
om mee te genieten van de voordelen van High Five.

2.

De lesgever kan zich kandidaat stellen om in aanmerking te komen voor samenwerking met
High Five. Dit door aanmelding bij C&Explore en het aanvaarden, ondertekenen en
respecteren van volgende voorwaarden.

DE VOORWAARDEN WORDEN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
1

WERKEN MET TYP10 ONLINE MODULE

“De lesgever” verbindt zich om enkel en alleen Typ10 aan te bieden met de online module. Er
wordt steeds gewerkt met de laatste nieuwe update die C&Explore voorziet. Zo wordt de
kwaliteit naar de deelnemers gegarandeerd.

2

DE GROEPSLESSEN BESTAAN UIT 10 LESSEN

De overeenkomst tussen High Five en de lesgever bestaat er in de kinderen zo kwalitatief
mogelijk te begeleiden in het volledige leerproces. Dit houdt in dat er minstens 10 lessen
voorzien moeten worden door de lesgever per reeks.

De lesgever zal de diensten verrichten op zelfstandige basis, waarbij zij/hij zelf haar/zijn
werkzaamheden organiseert en niet onder gezag of leiding staat van C&Explore. De lesgever
staat volledig zelf in voor zijn fiscale, sociale en andere wettelijke verplichtingen.

3

DE GROOTTE VAN DE GROEPSLESSEN BESTAAT UIT MINIMUM 4 EN MAX 6
DEELNEMERS

De lesgever houdt zich aan het aantal minimum en maximum deelnemers per groep.
Men mag meerdere groepen organiseren zolang me de aantallen respecteert.
De plaats van de opleiding bepaalt de lesgever volledig zelf.
De lesgever houdt zich eveneens aan de deontologische code van de dienstverlenende sector.
4

DE VRAAGPRIJS IS VASTGESTELD

De lesgever houdt zich aan de afgesproken vraagprijs van de groepslessen met Typ10 online.
De prijs ligt vast op 220€ en kan enkel en alleen verhoogd/verlaagd worden indien C&Explore
zelf beslist om deze prijs te verhogen of te verlagen. Deze hangt af van de indexering.
5

VERGOEDING

Deze vaste vergoeding van de lesgever bedraagt 195€ per deelnemer en wordt gefactureerd
aan High Five door de lesgever.
High Five ontvangt per deelnemer 25€ voor administratieve kosten. Dit wordt rechtstreeks
ingehouden bij de inschrijving van de leerling door High Five.
6

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LESGEVER

De lesgever is ertoe gehouden om de bovenvermelde diensten met de nodige zorg en als een
goed dienstverlener uit te oefenen volgens de desbetreffende regels van de kunst.
De lesgever zal C&Explore op voortdurende wijze alle nuttige informatie over haar activiteiten
bezorgen, alsook eventuele klachten en problemen die zich zouden voordoen direct melden.
De lesgever verbindt zich ertoe de jaarlicentie, werkboeken en profielen van Typ10
rechtstreeks van C&Explore af te nemen.
De lesgever is niet gerechtigd om de diensten of de lesmaterialen voor eigen rekening te
leveren.
De lesgever is enkel gerechtigd om de naam “C&Explore” en/of “Typ10” te gebruiken in het
kader van de uitvoering van de overeenkomst.
De lesgever onthoudt zich ervan om de lesmaterialen te kopiëren.
De lesgever onthoudt zich ervan op eender welke wijze negatieve uitlatingen te doen over
C&Explore, Typ10 of enig verband hiernaartoe.

Indien de lesgever gelijklopend met de groepslessen op illegale wijze een wettelijke
terugbetaling voorziet via het kine- of logovoorschrift aan de mutualiteit, zal de lesgever uit de
samenwerking met High Five geschrapt worden.

7

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN C&EXPLORE

C&Explore zal de lesgever die zich kandidaat stelt, zo goed mogelijk begeleiden naar de
samenwerking met High Five. Dit op vlak van samenwerkingsovereenkomst, werkwijze
inschrijven platform High Five, werkwijze begeleiden ouders.
C&Explore zal aan High Five een toelating bezorgen voor de lesgever die in aanmerking komt.
C&Explore zal de lesgever na aankoop van profielen en werkboekjes tijdig voorzien van de
bestelde materialen.
C&Explore zal de lesgever de nodige ondersteuning bieden bij pedagogische vragen doorheen
de groepslessen.
C&Explore behoudt zich het recht om steekproefsgewijs een controle uit te voeren of de
voorwaarden nageleefd worden zoals voorzien in deze samenwerkingsoverenkomst.
8

DUUR EN EINDE

De samenwerking gaat van start vanaf ondertekening van dit document.
De lesgever kan zelf de samenwerking stopzetten met High Five op voorwaarde dat online
geplande groepslessen eerst worden afgewerkt.
C&Explore kan de samenwerking stopzetten indien deze overeenkomst niet wordt nageleefd.

9

AANSPRAKELIJKHEID

C&Explore is niet aansprakelijk jegens de lesgever noch jegens derden voor fouten of
nalatigheden in hoofde van de lesgever bij de uitvoering van deze overeenkomst. C&Explore is
evenmin aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Opgemaakt te Genk op ………………………… in twee (2) originele exemplaren. Elke Partij erkent één
origineel exemplaar te hebben ontvangen.

Voor C&Explore,
De heer Christiaan Giudice,

Voor ……………………….,
………………………………..,

