
RELAX KIDS OUDER REGISTRATIE EN TOESTEMMINGSFORMULIER  

Naam ouder/verzorger: ___________________________________________________________________________ 

Naam van het kind: _________________________________________________________________________ 

Geboortedatum: ________________________________________________________________________________ 

Adres:   _________________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer: _______________________________ gsm:______________________________________ 

Telefoonnummer in noodgevallen en de relatie tot het kind: ______________________________________________ 

   _________________________________________________________________________ 

E-mail:    _________________________________________________________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Heeft uw kind een emotioneel- of gedragsprobleem dat bij u bekend is?    JA / NEE 

Zo ja, wilt u dan kort aangeven wat dit is en dit met uw Relax Kids Coach bespreken 

______________________________________________________________________ 

Heeft uw kind een medische aandoening waar de Relax Kids Coach van op de hoogte  

gesteld moet worden (bijvoorbeeld epilepsie, astma, allergieën)?    JA / NEE 

Indien JA: zorgt u er a.u.b. voor dat hij/zij relevante medicatie meebrengt en zelf kan beheren. 

Gebruikt uw kind een epi pen? Zo ja, dan is het noodzakelijk dat u aanwezig bent bij de lessen JA/NEE 

Is uw kind bereid om Relax Kids lessen te volgen?       JA/NEE  

Relax Kids lessen bestaan uit beweging, stretches, visualisatie, ademhalingsoefeningen  

en kinderen masseren elkaar over de kleding heen. 

Stemt u er mee in dat u kind hieraan deelneemt?      JA / NEE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aansprakelijkheidsdisclaimer en kennisgeving 

Ik, individueel en als ouder en/of verzorger van bovengenoemd kind ga akkoord met het volgende: 

Verantwoordelijkheden van de ouders: Relax Kids neemt alle redelijke maatregelen om er voor te zorgen dat de lessen en programma’s leuk en veilig zijn. Ik begrijp echter dat mijn kind 
zal deelnemen aan fysieke activiteiten die betrekking op enig risico van letsel kunnen hebben. Ik erken dat ik geadviseerd word om met de arts van mijn kind te overleggen over enige 
vorm van letsel, ziekte, gezondheidsprobleem of enige andere conditie of medicatie die invloed kan hebben op de deelname van mijn kind aan het Relax Kids programma. In 
noodgevallen en in mijn afwezigheid ga ik er mee akkoord dat de Relax Kids Coach contact opneemt met nooddiensten.  

Ik bevestig dat ik de Relax Kids Coach volledig op de hoogte heb gebracht van alle condities (of deze nu lichamelijk, geestelijk, gedragsstoornissen of anderszins zijn) die mijn kind heeft of 
misschien heeft, voordat mijn kind deelneemt aan de les. 

Voor zover is toegestaan onder de plaatselijke wetgeving aanvaard ik bovengenoemde risico’s en accepteer ik verantwoordelijkheid voor eventueel letsel betreffende mijn kind. Ik houd 
Relax Kids (inclusief eigenaren, personeel en Coaches) niet verantwoordelijk voor elke vorm van aansprakelijkheid voortvloeiend uit schade aan mijn kind of andere personen of 
eigendom veroorzaakt door de deelname van mijn kind aan het Relax Kids programma als die schade is veroorzaakt door toedoen van mij of mijn kind; of door een derde partij die geen 
zakelijke betrekkingen heeft met Relax Kids, of door gebeurtenissen die Relax Kids, zijn eigenaars, personeel met inbegrip van haar Coaches en haar leveranciers niet hebben kunnen 
voorzien of voorkomen zelfs als zij redelijke maatregelen hadden genomen.  

Restitutie lesgelden: restitutie (naar rato) wordt verleend na ontvangst van een schriftelijke opzegging voor aanvang van de tweede les van de reeks. Ik begrijp en ga akkoord dat ik geen 
restitutie krijg voor gemiste lessen, maar als de les door de Relax Kids Coach wordt geannuleerd heb ik recht op teruggave van de kosten van de gemiste les, of kan deze les kosteloos 
worden ingehaald.  

Na twee lessen kan het voor de Relax Kids Coach duidelijk zijn dat de lessen niet geschikt zijn voor een kind in dit stadium. In dit geval sluiten we uw kind uit van verdere deelname van de 
lessen en krijgt u het resterende lesgeld gerestitueerd.  

 

Handtekening ouder/verzorger: _________________________________________ 

Datum: ____________________________________________ 


