ALGEMENE VOORWAARDEN OKVO
- De school verbindt zich steeds voor één jaar aan OKVO. Tussentijds afzien van deelname is niet
mogelijk.
- Het opgavenformulier dient voor de opgegeven sluitingsdatum in het bezit van de administratie
van OKVO te zijn. Voor elk schooljaar: het opgavenformulier graag online invullen vóór 1
september (dus vlak na aanvang schooljaar).
- Het opgavenformulier dient volledig en correct ingevuld te worden. Wijzigingen kunnen tot 1
oktober van het betreffende schooljaar per e-mail (info@okvo.nl) of per telefoon (0412-842019)
worden doorgegeven aan de coördinator van OKVO. Wij zenden u een bevestiging van de door
u opgegeven aantallen na invulling van het aanmeldformulier. Wanneer hier geen wijziging of
reactie op volgt factureren wij deze, ons bekende, aantallen.
- Bij wijzigen of annuleren korter dan één maand voor aanvang van de activiteit van het
basismenu worden de kosten 100% doorberekend.
- Het Plusmenu wordt in overleg gepland. Bij annulering worden de kosten 100% doorberekend.
- Blijken gegevens (bijv. aantallen leerlingen) zoals gemeld aan OKVO bij aanvang van een
activiteit niet te kloppen, dan bepaalt de aanwezige OKVO medewerker hoe dit op te lossen.
Eventuele kosten hiermee gemoeid worden achteraf in rekening gebracht.
- Bijdrage school voor basismenu is € 6,50 per leerling inclusief 9% btw. Bijdrage school
plusmenu is afhankelijk van het gekozen plusmenu of wordt in overleg bepaald bij maatwerk.
Basismenu
- Het Basismenu wordt per schoollocatie afgenomen voor alle klassen.
Plusmenu
- Het Plusmenu kan per groep afzonderlijk worden afgenomen
- Bij het Plusmenu wordt uitgegaan van het gelijke aantal leerlingen dat is opgegeven voor het
basismenu.
Gebruik van gegevens aanmeldformulier
De gevraagde gegevens bij het aanmeldformulier worden alleen gebruikt voor de organisatie
van de uitvoering van het programma van OKVO. De betrokken instellingen van OKVO die de
gegevens krijgen zijn: Theater De Lievekamp, Muzelinck, Stadsarchief Oss, Bibliotheek Oss,
Museum Jan Cunen en Cultuurpodium Groene Engel.

