Voorwaarden voor reservering voorlichting Saver

Organisatorisch
1. U heeft een voor uw school / leerlingen een voorlichting door Saver gereserveerd.
Onze medewerker (s) verschijnt / verschijnen een half uur voor aanvang van het
programma op de afgesproken locatie.
2. Met de leerlingen wordt het afgesproken programma gevolgd. Meer leerlingen aan
het programma toevoegen is niet mogelijk omdat de tijd van onze medewerkers is
ingepland in een rooster.
3. Van programma wijzigen is ook niet mogelijk omdat onze medewerkers worden
ingezet op basis van uw wensen. Ook de benodigde programma-onderdelen worden
daarvoor meegenomen.
4. Uw locatie beschikt over een stroomaansluiting voor ons voertuig. Een kabel met een
lengte van 10 meter hebben wij bij ons.
5. Op uw locatie wordt een veilige ruimte gereserveerd om ons voertuig neer te kunnen
zetten. Kinderen moeten veilig in en uit kunnen stappen. Er mag geen parkeerverbod
zijn en wij mogen met ons voertuig ook geen andere weggebruikers hinderen. Twijfelt
u over de locatie, overleg dan van tevoren met ons of uw schoolomgeving of -plein
wel een veilige locatie is voor deze activiteit. De wagen is tien met lang en drie meter
breed en heeft een ruime draaicirkel.
6. Per klas / groep is er in het voertuig een begeleider aanwezig.
Kosten
7. Voor scholen in de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Roosendaal en
Halderberge is de reservering van de voorlichting gratis. Uw gemeente betaalt deze
kosten.
8. Scholen buiten het verzorgingsgebied van Saver betalen de kostprijs. U krijgt
hiervoor eerst een offerte. Pas na goedkeuring van deze offerte, is uw reservering
definitief.
9. Een last minute annulering betekent, dat u de ruimte van een andere school in beslag
heeft genomen. U komt dan weer onderaan de lijst te staan om een nieuwe datum te
kunnen reserveren.
10. Voor een school van buiten het Saver gebied betekent dit, dat bij te laat annuleren de
reeds gemaakte kosten toch in rekening worden gebracht.
11. U kunt tot maximaal een week voor aanvang van het programma een wijziging
aanbrengen dan wel annuleren.

