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1. Inschrijving   
Inschrijving geschiedt na het invullen en ondertekenen van het door het Therapeutisch Activiteiten 
Centrum Amsterdam - TACAmsterdam - verstrekte inschrijfformulier. U kunt inboeken na ontvangst van 
het inschrijfgeld, vanaf de datum van inschrijving op het ingestuurde inschrijfformulier.  
  
2. Abonnement , termijn en betaling  
2.1 De inschrijving is voor de duur van de afgesproken abonnementsperiode en zal stilzwijgend worden 
omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd gelijk aan het vorige (per maand, danwel per zes 
maanden, danwel per jaar). Het abonnement kan niet tussentijds worden beëindigd.  
  
2.2 Bij inschrijving betaalt u naast de verschuldigde contributie van (zie optie op het inschrijfformulier) 
per maand danwel per zes maanden danwel per jaar, eenmalig inschrijfgeld van €24,20, dit is al inclusief 
btw.  
    
2.3 Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.  
  
2.4 Bij niet tijdige ontvangst van de door u verschuldigde bedragen, bijvoorbeeld als gevolg van 
onvoldoende saldo op de bank of stornering om welke reden dan ook of ongeacht welke andere reden 
van te late betaling, wordt de factuur aan het eind van de maand opnieuw verzonden (zonder kosten 
voor de deelnemer). Mislukt de overboeking, om welke reden dan ook, ten tweede male – of de factuur 
wordt niet voldaan dan worden er €10,- administratiekosten in rekening gebracht. De deelnemer krijgt 
twee weken de gelegenheid om het verschuldigde (termijn)bedrag plus administratiekosten te voldoen. 
Indien de deelnemer ook na deze periode in gebreke is gebleven, vervalt automatisch de mogelijkheid 
tot termijnbetaling en wordt de volledige vordering (d.i. het restant van het jaar-lidmaatschap) uit 
handen gegeven. 
  
2.5 De centrumhouder behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Deelnemers worden 
minimaal 30 dagen voor een prijswijziging hiervan in kennis gesteld. Tariefsaanpassingen vanwege 
overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd.   
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Mocht u niet akkoord gaan met de prijswijziging, in zodanige mate dat u uw lidmaatschap zou moeten 
beëindigen, heeft u het recht om tijdens de opzegtermijn van 3 maanden de oude prijzen in stand te 
houden / betalen. 
 
2.6 Het lidmaatschap kan per lid, éénmalig tot maximaal 6 maanden worden bevroren. Dit houdt in dat 
er tot maximaal 6 maanden geen rekening wordt verstuurd. U bent in deze periode ‘’slapend lid’’. Er 
wordt geen marketing voor uw bedrijf gevoerd en geen uitnodigingen voor netwerkvergaderingen 
verstuurd. U kunt in deze periode geen boekingen doen. U kunt uw lidmaatschap laten bevriezen na 
tenminste drie betaalde maanden lidmaatschap te hebben gehad. Wanneer u uw werkzaamheden weer 
oppakt gaat het lidmaatschap weer in. Mocht u tijdens deze periode besluiten uw lidmaatschap te willen 
beëindigen gaat uw opzegtermijn in van drie maanden. Deze maanden worden gefactureerd.  
  
3. Beëindiging lidmaatschap   
3.1 Wanneer u uw lidmaatschap wilt beëindigen dient u dit schriftelijk via het daarvoor bestemde 
formulier, door te geven aan de centrumhouder.  
 
3.2 Opzegging kan alleen geschieden via een standaardformulier dat verkrijgbaar is bij de 
centrumhouder. Telefonisch of via e-mail opzeggen is niet mogelijk.  
  
3.3 U dient een opzegtermijn van drie volle kalendermaanden in acht te nemen geteld vanaf de 
eerstvolgende 1e dag van de maand.    
  
3.4 Restitutie van abonnementsgeld is niet mogelijk.   
  
4. Boeking   
4.1 Bent u volledig lid, dan boekt twee vrije uren met de door u ontvangen vouchercodes in het 
boekingssysteem optie: inboeken per uur. 
 
4.2 U kunt enkel de ruimten inboeken die als beschikbaar in het systeem staan aangegeven. 
 
4.3 Overige uren boekt u in via: www.tacamsterdam.nl 
 
4.4 U kunt uw geld na het boeken niet terugvragen. Boekingen kunnen niet worden ‘geannuleerd’.  
 
4.5 Bent u volledig lid, dan heeft twee maal per maand de mogelijkheid een boeking van maximaal 4 
aaneengesloten uren te wijzigen. Omboeken is mogelijk tot uiterlijk 24 uur voor een boeking. U kunt in 
dat geval contact opnemen met de centrumhoudster. Voor boekingen die langer duren dan 4 uur, zullen 
enkel 4 uur hiervan te her-boeken zijn.  
 
4.6 Boekingen wijzigen/ omboeken, kost 1,25 per uur of 2,50 voor 2 tot 4 uur excl. btw aan 
administratiekosten. U ontvangt voucher codes om uw boeking opnieuw in te kunnen boeken.  
 
4.7 Meer dan tweemaal per maand omboeken is niet mogelijk. U zult dan opnieuw moeten inboeken. 
 
4.8 In het geval dat boekingen niet worden gebruikt - waardoor een ander lid (vaak op het laatste 
moment) de volledige uren van de originele boeking alsnog kan gebruiken, vervallen de 
administratiekosten voor het om-boeken van de originele boeking. Dit geldt voor beide partijen. 
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4.9 Wilt u het boekingssysteem niet gebruiken dan kan TACA uw boekingen voor u in het systeem zetten. 
U stuurt een e-mail sturen met de kamer, datum en tijdstip naar info@tacamsterdam.nl. Om boekingen 
voor u in het systeem te plaatsen betaald u 2,50 administratiekosten per boeking. 
 
5. Gedrag  / aansprakelijkheid 
5.1 U dient zich ten allen tijde op een fatsoenlijke wijze te gedragen en op een plezierige en fatsoenlijke 
manier met de collega’s van het Therapeutisch Activiteiten Centrum Amsterdam om te gaan. 
   
5.2 U dient er zorg voor te dragen dat de door u gebruikte materialen op de daarvoor bestemde plaatsen 
worden teruggeplaatst. Na het gebruik van zowel het toilet als de keuken dient u er zorg voor te dragen 
dat deze ten allen tijden netjes en schoon achter worden achtergelaten. 
  
5.3 Indien zaken beschadigd raken door uw toedoen, kan de centrumhouder besluiten de kosten 
hiervoor op u te verhalen.   
  
5.4 Roken is niet toegestaan binnen het gehele pand. Roken is niet toegestaan direct voor de deur van 
het pand.  
  
5.5 De directie stelt zich niet aansprakelijk voor schade of diefstal van uw eigendommen.  
 

5.6 Rond uw therapie, gesprekken, activiteiten ruim van tevoren af (5 min. is hiervoor gebruikelijk, mits 
niet veel op te hoeven ruimen). U verlaat de ruimte niet later dan het precieze tijdstip dat uw boeking 
eindigt. Om 22:00 wordt de buitendeur gesloten.  
    
5.7 De centrumhouder draagt er zorg voor dat u de sleutelkluis code 24 uur voor de starttijd van uw 
boeking in uw mail heeft ontvangen. U draagt er zorg voor dat u de sleutelkluiscode heeft.  
Bij het om welke reden dan ook geen toegang hebben tot de sleutelkluis, mag u centrumhouder en 
partner van de centrumhouder contacteren 0615044318, 0631334233. U mag absoluut onder geen 
omstandigheid andere gebruikers van het pand storen in hun therapie door veelvuldig aan te kloppen 
danwel aan te bellen (let op: de bel staat op uitgeschakeld op de locatie Borgerstraat!) om de deur voor 
u te openen.  
 
5.8 Als u de tussendeur opent en een onbekende komt achter u aan het pand in, dan begeleidt u de 
persoon naar de desbetreffende afspraak. Mocht de persoon geen afspraak hebben in het centrum, of 
de persoon wil wachten op iemand die een afspraak heeft in het centrum dan stuurt u hen naar de 
wachtkamer. Bij ongeregeldheden belt u de centrumhoudster of haar partner. 0615044318, 
0631334233. Bij ernstige ongeregeldheden belt u met de politie 09008844 
 
5.9 De keuken is géén wacht – of werkruimte. Het dient in de keuken dan ook stil te zijn, dan wel rustig 
te zijn. Wanneer meerdere personen in het pand aan het werk zijn, wordt u verzocht rekening te houden 
met therapieën en afspraken die aan de gang zijn. U komt rustig binnen en draagt er zorg voor dat uw 
cliënten van deze regel op de hoogte zijn. Tussen 12:00 en 13:00 en tussen 17:00 en 18:00 is de keuken 
in de Borgerstraat een algemene lunch-eet ruimte en hoeft het niet stil te zijn.  
 
5.10 U zorgt voor een veilig gebruik van de ruimten. Kasten (bijvoorbeeld in kamer 4) worden alvorens 
het ontvangen van uw cliënt(en) op de juiste plaats geschoven. Er mag niet worden geklommen in kasten 
of vensterbanken.  
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5.11  U draagt er zorg voor dat u het pand gesloten achter laat: de ramen weer dicht, de tussendeur 
goed gesloten.  
 
5.12  U mag géén foto’s gebruiken op de TACA website die niet van u zijn - of welke NIET rechtenvrij zijn. 
U mag uitsluitend rechtenvrije foto’s en plaatjes uploaden op de TACA website. Indien TACA beboet 
wordt voor het verspreiden van een NIET rechtenvrije foto welke u heeft geüpload danwel via e-mail 
heeft aangedragen, dan zal deze boete bij u in rekening gebracht worden.  
 
5.13  Indien één van de bovenstaande regels wordt overtreden behoud de centrumhouder het recht om 
u de toegang tot het centrum te weigeren. In geval van wangedrag behoud de centrumhouder het recht 
om u als lid te royeren.  
 

6. Openingstijden   
6.1 Tijdens officiële feestdagen is het centrum - in principe - gesloten. De verplichting tot het betalen van 
de lidmaatschap of dagdeelverhuur loopt op deze dagen gewoon door.  De schoonmaakster werkt niet 
op officiële feestdagen. Mocht u toestemming hebben gevraagd om op een officiële feestdag gebruik te 
maken van uw werkplek, houdt u er rekening mee dat uw werkplek wellicht nog niet schoon is gemaakt.  
  
6.2 Mocht u groepen ontvangen voor activiteiten of bijeenkomsten kunt u deze op de website als 
evenement aanmaken.  
 
6.3 De directie behoudt het recht om te allen tijde wijzigingen door te voeren in verandering van 
openingstijden. Wel wordt rekening gehouden met mogelijk ingeboekte therapieën. 
  
7. Voorzieningen   
7.1. De sleutel uit de sleutelkluis dient u ten allen tijde alvorens het centrum te betreden weer terug te 
plaatsen in de sleutelkluis.   
 

7.2 Bij het (per ongeluk) meenemen van een sleutel - waardoor andere collega’s hun werkplek niet 
kunnen betreden en centrumhoudster of sleutelhouder moet worden opgeroepen - wordt een boete in 
rekening gebracht van 75,-.  
 
7.3  Koffie en theegelden kunnen worden ingeboekt in het online boekingssyteem. Dit kan per sessie, 
vooraf ingeschat per maand - of achteraf berekend - worden ingeboekt en afgerekend.  
Deze kosten komen dan in uw boekhouding. De kosten zijn 0,50 per kopje. 1,50 voor een kan thee. 3,50 
voor een pot koffie.  
Deze gelden worden gebruikt om (zoveel mogelijk biologische) thee en koffie aan te vullen. Ook wordt 
van deze bijdrage de suiker/melk/schoonmaakmiddel- tabletjes/nieuwe kopjes/kannen en het laten 
inkopen en bevoorraden van deze producten bekostigd. Bent u volledig lid, dan hoeft u geen koffie en 
thee af te rekenen. Koffie en thee zitten complementair inbegrepen in het lidmaatschap.  
 
7.4 Het is niet toegestaan uw eigen koffie of thee in een TACA locatie op te slaan in laatjes, bakjes en 
kastjes voor privé gebruik. Mocht u een voorkeur voor thee of koffie hebben en de locatie voorziet niet 
in uw wensen, dan kunt u uiteraard uw eigen thee of koffie, verse gember/sinaasappels meenemen. 
Deze kunt u na gebruik weer terug meenemen naar huis of u vult de koffie/ thee voorraad in de keuken 
aan met uw eigen merk / voorkeur. Dit kán door anderen dan ook worden gebruikt. U hoeft in dit laatste 
geval verder geen financiële vergoeding (zie 7.3) achter te laten.  
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7.5 In de Borgerstraat is het mogelijk tegen een meerprijs van 5,- per boeking een beamer te huren voor 
gebruik. Graag vooraf aangeven/boeken, aangezien de beamer uit de kluis moet worden gehaald 
alvorens uw boeking.  
 
7.6 In de Borgerstraat is het is tegen een meerprijs van 1,- per boeking een behandeltafel te huren voor 
gebruik in het centrum. Graag vooraf aangeven/ boeken. U dient uw eigen bekleding / handdoeken mee 
te nemen. De behandeltafels in de Willem de Zwijgerlaan zijn bij de uurprijs van de ruimte inbegrepen. 
Ook bij deze tafels neemt u uw eigen tafelbekleding mee.  
 
7.7 In de Borgerstraat is het mogelijk tegen een meerprijs van 2,50 excl. btw per boeking 10 yogamatten 
en meditatiekussens te huren voor gebruik in het centrum. Graag vooraf aangeven/boeken. 
 
7.8 In de Borgerstraat is het mogelijk tegen een meerprijs van 1,- euro per vel flipover papier de flipover 
te gebruiken. Flipover zonder papier huren kost 2,50 excl. btw per boeking.  
 
8. Algemeen   
8.1 Het TACAmsterdam behoudt zich het recht om wijzigingen door te voeren in de Algemene 
Voorwaarden.  
 
8.2 De verhuurder van het pand waar het TACAmsterdam gehuisvest is, behoudt zich het recht om bij 
verkoop van het pand te koop borden op te hangen.  
 
8.3 De verhuurder van het pand waar het TACAmsterdam gehuisvest is, behoudt zich het recht om bij 
verkoop van het pand bezichtigingen te laten plaatsvinden tijdens kantooruren. Wel zullen deze van 
tevoren bij de centrumhouder worden aangemeld en zal de centrumhouder zorg dragen dat therapieën 
ten alle tijden niet zullen worden verstoord.   
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Huisregels 

  
Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels 
opgesteld om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Daarnaast zijn er voor de omgang 
met en het behandelen van cliënten een aantal richtlijnen opgesteld, volgens welke de praktijk werkt. 
Beiden om een veilige en prettige omgeving te creëren 
 

● Cliënten, therapeuten en overige professionals dienen zich volgens de algemeen geldende 
fatsoennormen en waarden te gedragen.  

● U wordt door uw behandelaar of contactpersoon opgehaald uit de wachtruimte omstreeks 
afgesproken tijdstip. U hoeft niet te kloppen. U mag niet achter iemand anders aan het centrum 
binnenlopen. 

● Heeft u bij het brengen van uw kind behoefte aan een kopje koffie, thee of een glas water of 
mocht u het toilet willen gebruiken bent u welkom eerst even binnen te komen. De therapeut / 
professional zal u voor de start van de therapie of behandeling weer terugbrengen naar de 
wachtruimte.  

● De tussendeur is van buiten niet te openen voor de veiligheid van zowel de professionals als de 
cliënten.  

● U sluit de tussendeur achter u. Ten allen tijden.  
● Mocht u werken in het centrum en iemand loopt voor u de tussendeur door het centrum in, dan 

blijft u in de wachtkamer en opent met de code van de sleutelkluis zelf de deur. U loopt dus 
nooit achter een cliënt aan - of iemand die u niet kent - het centrum in.  

● Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandeld en/of in de wachtruimte plaats nemen, is 
het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats 
krijgen.  

● Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok achterlaat let u dan op waardevolle 
spullen die hierin aanwezig zijn.  

● Laat nooit uw eigendommen achter in de wachtruimte wanneer u de wachtruimte verlaat, 
aangezien de wachtruimte een semi- openbare plek betreft.  

● Als u tijdens het wachten lectuur leest of uw kinderen met het speelgoed spelen, wilt u dit dan 
terugleggen als u de wachtruimte verlaat.  

● De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand  
● De praktijk is niet verantwoordelijk voor anders - soortige vermissingen vanuit de wachtkamer 
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● Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de daartoe bevoegde 
instantie (brandweer, politie) op te volgen.  

● De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aan-stootgevend gedrag ventileren te 
verwijderen uit het pand. 

● Wilt u bij het parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan 
vervolgen.  

● De werkwijze en het behandelplan van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling 
besproken. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er 
bezwaren ontstaan tijdens de therapie tegen de behandeling dient de cliënt dit onmiddellijk aan 
te geven.  

● De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de 
therapeut en de cliënt - of waar het gezin of opvoeders ook onderdeel uitmaken van de therapie 
ook zij - aanwezig zijn.  

● Als er derden (bv stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de 
cliënt - en bij kinderen onder de 12 jaar ook aan ouders/opvoeders - gevraagd worden.  

● De therapeut of professional, en eventuele begeleiders dienen zich tegenover de cliënt 
respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.  

● Bij enig ontevredenheid zal in overleg met de cliënt en de therapeut of docente naar een 
oplossing gezocht worden; bijv. een andere therapeut of professional ingezet worden of de 
behandeling beëindigd worden. 

● Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken 
worden.  

● De keuken is een stilteruimte. In de keuken wordt niet getelefoneerd, luid gepraat of aan de 
keukentafel gewerkt als er andere gebruikers aan het werken zijn in het pand. 
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