
 

Regels en afspraken bij Energetic Kids / fysiek coaching voor kinderen 
 
Algemeen 
 
- Als ouder/verzorger dient u voor akkoord van de onderstaande afspraken te hebben getekend, 
alvorens Parkstad Vitaal over kan gaan tot begeleiding van uw kind. 
 
- U dient zelf minimaal WA verzekerd te zijn. Is dit niet het geval, zal Parkstad Vitaal geen 
contractuele verbinding met u aangaan. 
 
- Blessures of ongevallen tijdens de begeleiding vallen niet onder de verantwoordelijkheid van 
Parkstad Vitaal of de begeleidende coach. Alleen wanneer er duidelijk aantoonbaar sprake is van 
nalatigheid van de begeleidende coach, zal worden onderzocht welk gedeelte van de 
verantwoordelijkheid Parkstad Vitaal zal dragen.  
 
- Voortijdige opzegging dient u mondeling of schriftelijk kenbaar te maken. Restitutie is hierbij niet 
mogelijk.  
 
- Aanmelding bij Parkstad Vitaal hoeft er niet direct toe te leiden dat uw kind in aanmerking komt 
voor de aangevraagde dienst. In het geval van drukte, bij het ontbreken van benodigde informatie of 
om andere redenen kan Parkstad Vitaal ervoor kiezen om te wachten met het begeleiden van uw 
kind.   
 
- Parkstad Vitaal en begeleidende coach zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van 
persoonlijke bezittingen. 
 
- Betaling dient vooraf te gebeuren. Pas wanneer de betaling op de bankrekening (ASN bank) van 
Parkstad Vitaal verwerkt is, komt uw kind in aanmerking voor de gevraagde dienst of product 
 
- In de volgende gevallen zal Parkstad Vitaal de begeleiding van uw kind beëindigen, zonder 
mogelijkheid tot restitutie: 
 
+ Bij herhaaldelijk negeren van instructies van de begeleidende coach. Deze zijn er om de veiligheid 
en het plezier van ieder kind te waarborgen.  
 
+ Wanneer er bij u of uw kind invloed van drank of drugs wordt geconstateerd. Tevens zal Parkstad 
Vitaal hiervan te allen tijde melding doen bij Bureau Jeugdzorg.  
 
+ Bij grensoverschrijdend gedrag (zoals fysieke of verbale agressie, (digitaal) pestgedrag of seksuele 
toenadering), jegens de begeleidende coach of andere kinderen, zowel tijdens als buiten de 
contactmomenten. Tevens zal Parkstad Vitaal bepalen, indien nodig in overleg met overige 
betrokken ouders, of er aangifte wordt gedaan.  
 
+ Bij gedrag dat de integriteit van Parkstad Vitaal kan schaden, ook buiten de contact gebonden 
momenten om.  
 
 
 
 
 
 



 

Individuele begeleiding 
 
- Wijzigingen dient u minimaal 24 uur voor de gemaakte afspraak door te geven. Dit bericht dient ook 
voor de gestelde termijn door Parkstad Vitaal te zijn ontvangen. In dit geval kunt u de wijziging 
kosteloos doorgeven. Bij het te laat doorgeven/ontvangen van de wijziging komt de betreffende 
afspraak te vervallen. Restitutie is in dit geval niet mogelijk. 
 
- Het tarief voor individuele fysieke coaching bedraagt €60,- per uur (incl. btw). Sessies kunnen 
worden afgenomen in de vorm van een pakket van vijf, tien of twintig sessies. Bij langdurige 
begeleiding (min. zes maanden) kan Parkstad Vitaal met u op zoek gaan naar een passend tarief.  
 
- Het tarief voor een intakegesprek bedraagt €25,- en zal ongeveer 45 minuten in beslag nemen. Na 
het intakegesprek kunt u vrijblijvend beslissen of u een contractuele verbinding met Parkstad Vitaal 
aangaat. 
 
- Om uw kind verantwoord en optimaal te kunnen begeleiden, is het noodzakelijk dat u de 
begeleidende coach op de hoogte brengt van eventuele ervaringen uit voortrajecten en de eventuele 
diagnose(s) die is/zijn gesteld. Wanneer de coach vermoedt dat informatie ontbreekt die essentieel is 
voor een verantwoorde begeleiding, kan hij ervoor kiezen het traject te stoppen, in afwachting van 
de benodigde informatie.   
 
 
Energetic Kids (groepsbegeleiding) 
 
- Parkstad Vitaal hanteert 10- of 20-rittenkaarten bij groepsbegeleidingen. Het tarief is hierbij als 
volgt: €75,- per tien keer, €140,- per twintig keer dat uw kind meedoet aan Energetic Kids. Deze zijn 
respectievelijk drie of zes maanden geldig. Na deze termijn komen de onbenutte begeleidingen te 
vervallen.  
 
- Parkstad Vitaal behoudt zicht het recht voor om een keer per drie maanden een groepsbegeleiding 
te laten vervallen zonder restitutie. Bij iedere volgende afzegging door Parkstad Vitaal kunt u €7,50 of 
€7,- terugvragen, afhankelijk van uw rittenkaart. Deze aanvraag dient u zelf te regelen, binnen twee 
weken na de vervallen begeleiding.  
 
- Een abonnement is persoonsgebonden en kunt u derhalve niet doorgeven aan een ander.  
 
- U dient zelf zorg te dragen voor passende kleding voor uw kind, waarbij het dragen van kleding met 
het logo van Parkstad Vitaal verplicht is. Hiermee draagt uw kind bij aan het beeld dat Parkstad Vitaal 
naar de omgeving uitdraagt.  
 
- Groepsbegeleidingen vinden altijd in de buitenlucht plaats, tenzij Parkstad Vitaal door extreme 
weersomstandigheid de veiligheid niet kan waarborgen. Door uw kind deel te laten nemen, draagt u 
automatisch de eindverantwoordelijkheid voor de gezondheid van uw kind.  
 
- Communicatie vindt via de groepsapp plaats, waarbij deze uitsluitend door Parkstad Vitaal gebruikt 
wordt ter informatievoorziening.  
 
- Ter bescherming van de privacy van de kinderen mag uitsluitend beeldmateriaal dat Parkstad Vitaal 
zelf via social media publiceert, worden gekopieerd en verspreid. Herhaaldelijk zonder toestemming 
verspreiden van beeldmateriaal kan ertoe leiden dat uw kind niet meer deel mag nemen.  
 



 

 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zal Parkstad Vitaal na overleg met de betrokken 
partij(en) de eindbeslissing nemen.  
 
We kijken uit naar een prettige samenwerking. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt deze altijd 
stellen aan de begeleidende coach of contact opnemen via de gegevens op de website. 
 
Energieke groet, 
 
Paul Gielen  
Trainer / coach Parkstad Vitaal 


