Voorwaarden Laikjoe
Laikjoe is een vriendschaps- en activiteitenbureau. De deelnemers van Laikjoe zijn mensen met een
verstandelijke beperking, 18 jaar of ouder en woonachtig in de Kempen en omstreken.
De gemeenten welke door Lofjoe tot de Kempen gerekend worden: gemeente Reusel- de Mierden,
gemeente Bladel, gemeente Eersel en gemeente Bergeijk, gemeente Valkenswaard, gemeente
Oirschot, gemeente Veldhoven en gemeente Hilvarenbeek. In overleg kan bekeken worden of
deelnemers woonachtig in een randgemeente van de Kempen zich kunnen inschrijven.

1. Toepassing algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en/of inschrijving tussen
Laikjoe en haar deelnemers, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen anders is
overeengekomen.
Laikjoe kan ten alle tijden deze voorwaarden aanpassen.
2. Inschrijven bij Laikjoe
Om lid te worden van Laikjoe, schrijft de deelnemer zichzelf via www.laikjoe.nl in en geeft akkoord
aan deze voorwaarden. Wanneer inschrijving gebeurt door derden, zoals begeleider of ouder, moet
de deelnemer altijd schriftelijke goedkeuring geven. Wanneer er sprake is van een beschermende
maatregel (curatele, bewindvoering of mentorschap) gaat Lofjoe pas akkoord met de inschrijving
wanneer er (schriftelijk) contact of toestemming is van de bewindvoerder, mentor of curator.
3 Aansprakelijkheid en garanties
Laikjoe is verantwoordelijk voor de bemiddeling tussen deelnemers op het gebied van
vriendschappen en het opbouwen van deze contacten. Maar niet voor het verloop van de langdurige
vriendschap die daar eventueel uit ontstaat.
Laikjoe is niet aansprakelijk voor gebeurtenissen die plaatsvinden tussen de bemiddelde deelnemers,
al dan niet na de eerste kennismaking die via Laikjoe tot stand is gekomen. Elk incident dat zich
tussen de bemiddelde deelnemers voordoet en zich buiten de invloedssfeer van Laikjoe afspeelt, valt
niet onder de verantwoordelijkheid van Laikjoe.
Laikjoe is tegenover de deelnemer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming
in de nakoming, tenzij de tekortkoming niet kan worden toegerekend aan Laikjoe.
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4. Kosten en duur lidmaatschap (inclusief verlenging)
Kosten bij lidmaatschap Laikjoe vriendschap
Intake en inschrijving:
€39,95 (eenmalig)*
Lidmaatschap / bemiddelingskosten voor een jaar:
€12,50 per maand*
Lidmaatschap / bemiddelingskosten voor een half jaar: €17,50 per maand*
Lidmaatschap / bemiddelingskosten voor 3 maanden: €20,00 per maand*
Deelname aan activiteiten:
Individuele vriendschapsbegeleiding:
Begeleiding “nieuwe vrienden” groepen:

gemiddeld €15,- per activiteit*
kosten afhankelijk van jullie wensen*
€15,-*

Combinatie lidmaatschap Laikjoe vriendschap en Lofjoe dating
- Lidmaatschap / bemiddelingskosten voor een jaar:
- Lidmaatschap / bemiddelingskosten half jaar:
- Lidmaatschap / bemiddelingskosten voor 3 maanden:

€19,50 per maand*
€29,50 per maand*
€32,50 per maand*

Kosten Laikjoe activiteiten (zonder lidmaatschap)
- Inschrijving en kennismakingsgesprek:
€39,95* (eenmalig)
- Deelname aan activiteiten van Laikjoe zonder lidmaatschap kosten 5 euro extra per activiteit.
Wanneer een intake voor Laikjoe buiten het werkgebied plaatsvind zal er een kilometervergoeding
van € 0,29 per km in rekening gebracht worden.
Bij betalingen vanuit PGB of via onderaannemerschap vanuit een zorgorganisatie, worden vanwege
de extra administratieve verplichtingen, extra kosten berekend. Deze administratieve kosten
bedragen 10 euro bij inschrijving SVB en bij individuele, maandelijkse facturen.
* producten worden onder aan deze pagina toegelicht.
Wanneer je niet tijdig aan de betalingsverplichting voldoet, zullen wij contact met je opnemen om je
hierop te attenderen. Wanneer je binnen 14 dagen niet alsnog aan de betalingsverplichting hebt
voldaan, zijn we genoodzaakt om rechtsbijstand en tevens een incassobureau in te schakelen. Bij het
uitblijven van de betaling (na het uitsteltermijn van 14 dagen) zal het lidmaatschap vanuit Laikjoe
beëindigd worden.
Toelichting producten:
- Intake en inschrijving: (eenmalig)
Wanneer je jezelf hebt ingeschreven via de site, volgt er een kennismakingsgesprek.
Kies je voor Laikjoe vriendschap dan gaan we in gesprek over wie jij bent en wat jij zoekt in een
maatje. Graag willen we weten waar we jou bij kunnen ondersteunen in het contact maken en
onderhouden met anderen. We bespreken ook welke activiteiten jou leuk lijken om te gaan doen. Als
laatste praten we over de voorwaarden van Laikjoe en regelen we het financiële stuk. We maken een
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dossier aan waardoor we op zoek kunnen naar een maatje die bij jou past.
Kies je voor Laikjoe activiteiten dan gaan we in gesprek over onze verschillende activiteiten. We
praten over wie jij bent en wat jij nog leuk zou vinden om als activiteit te gaan doen in de Kempen.
Als laatste bespreken we de voorwaarden van Laikjoe en regelen we het financiële stuk. Hierna kun
je jezelf opgeven voor de activiteiten.

Producten Laikjoe vriendschap
- Lidmaatschap
Wanneer je je inschrijft en lid wordt van Laikjoe vriendschap, kun je je voor elke activiteit van Laikjoe
inschrijven, zoals de ontmoetingsavonden en andere activiteiten. In de tussentijd zoeken wij naar
een maatje voor jou en begeleiden wij jullie contacten. Na je abonnementstermijn kun je je
inschrijving maandelijks stopzetten. Je kunt hiervoor een mail sturen. Mocht je je abonnement niet
stopzetten, dan wordt het automatisch maandelijks verlengd.
- Vriendschapsbegeleiding: kosten afhankelijk van jullie wensen
Mochten we een leuk maatje voor je hebben gevonden dan kunnen wij je begeleiden tijdens een
eerste ontmoeting of activiteit samen. Soms zijn de eerste contacten met iemand die je aardig vindt
nog erg spannend en is het fijn iemand jullie daarbij begeleidt. De kosten die we hiervoor
rekenen zijn afhankelijk van jullie wensen en de tijdsduur met betrekking tot de activiteit die jullie
willen ondernemen.
- Activiteiten:
Wij organiseren elke maand activiteiten waar jij je voor kan schrijven. Je betaalt voor jouw activiteit
naar keuze. De kosten kunnen variëren per activiteit, maar staan hier vooraf bij vermeldt.
Deze activiteiten vinden plaats in een groep en worden begeleid. Tijdens de activiteiten
ondersteunen wij jou bij het aangaan van contacten met anderen.
-’Nieuwe vrienden’-groepen:
Bij Laikjoe proberen we ook vriendengroepen te vormen. Meestal met een groepje deelnemers wat
op loop/fiets afstand bij elkaar vandaan woont. De eerste fase bestaat uit het wennen aan en
ontmoeten van andere leden tijdens onze activiteiten. Nadat men zich veilig voelt en anderen beter
heeft leren kennen, gaan we in een tweede fase deelnemers matchen tot een groep. Bij dit machten
kijken wij naar woongebied, interesses en niveau. We checken onze “nieuwe groep” bij deelnemers
zelf. Wanneer men deel wil nemen aan de groep dan starten we met fase drie. Hierin plannen we de
“nieuwe vrienden” dag. Op deze dag begeleiden we onderlinge huisbezoeken van deze deelnemers
aan elkaar. Iedereen weet dan waar elke deelnemer woont en hoe ze daar zouden kunnen komen. In
de derde fase wordt er een “nieuwe vrienden appgroep” opgezet, waarin deelnemers gestimuleerd
worden om steeds zelfstandiger ontmoetingen met elkaar te plannen. Vanuit Laikjoe zijn wij ook
onderdeel van deze appgroep en sturen bij waar nodig, met als doel de zelfredzaamheid van de
groep te bevorderen.
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Product Laikjoe activiteit:
- Activiteiten:
Wij organiseren elke maand activiteiten waar jij je voor in kan schrijven. Je betaalt voor jouw
activiteit naar keuze. De kosten kunnen variëren per activiteit, maar staan hier vooraf bij vermeldt.
Wanneer je geen lid bent, maar toch deel wilt nemen aan activiteiten betaal je 5 euro extra per
activiteit.
Deze activiteiten vinden plaats in een groep en worden begeleid. Ben je geen lid van Laikjoe
vriendschap dan zullen wij je niet extra ondersteunen in vinden van een maatje of vriendschap
tijdens onze activiteiten. Natuurlijk begeleiden we wel in het maken van contact met anderen tijdens
de activiteiten.
Combinatie lidmaatschap Lofjoe dating + Laikjoe vriendschap:
Wanneer je van zowel Lofjoe dating als van Laikjoe vriendschap lid wordt gaan we op zoek naar een
partner EN een maatje. Dit betekent ook dat jij je voor ALLE ACTIVITEITEN in kan schrijven die er zijn.
Hou de planning en Facebook dus goed in de gaten!
Afmelden na opgave voor een activiteit: Na inschrijving voor een activiteit kan men tot 24 uur voor
aanvang van de activiteit kosteloos annuleren door een bericht te sturen of door te mailen naar
info@laikjoe.nl. Binnen 24 vooraf aan de activiteit wordt het bedrag in rekening gebracht.

5. Beëindiging van lidmaatschap
Wanneer je na afname van de intake besluit niet over te gaan tot lidmaatschap zijn we genoodzaakt
de kosten van de intake a €39,95 in rekening te brengen.
Na je abonnementstermijn kun je je inschrijving maandelijks stopzetten. Hiervoor kun je een mail of
een brief sturen. Mocht je je abonnement niet stopzetten, dan wordt het automatisch verlengd met
één maand (van je gekozen abonnement). Mocht je je na je registratie bedenken over je
lidmaatschap, dan kan je binnen 14 dagen de lidmaatschapsovereenkomst beëindigen door
ontbinding. Hiertoe dien je ons binnen 14 dagen na het acceptatiebericht te laten weten dat je toch
niet lid wilt zijn. Dit kan via e-mail of per brief.

6. Geheimhouding, informatie & privacy
Laikjoe verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in
overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Gegevens welke vastgelegd worden,
worden alleen voor het overeengekomen doel gebruikt. Persoonsgegevens worden voor
welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld.
Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden
waarvoor ze zijn verkregen.
De deelnemer is zowel voorafgaand als tijdens de inschrijving alsook na het eindigen van de
inschrijving verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens van andere deelnemers.
Met het eindigen van de inschrijving worden de persoonsgegevens van de deelnemer vernietigd.
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7. Toepasselijk recht, klachten en geschillen
Op iedere inschrijving is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen en klachten naar aanleiding van een inschrijving worden in eerste instantie met de
betrokken medewerker van Laikjoe besproken. Wanneer Laikjoe er niet in slaagt om klachten en/of
geschillen naar tevredenheid van de deelnemer op te lossen, dan staat het de deelnemer vrij om de
klacht/het geschil aan de bevoegde rechter in Nederland voor te leggen.

8. Houding ten opzichte van personeel en andere deelnemers van Laikjoe
Het is deelnemers niet toegestaan personeel en andere deelnemers van Laikjoe onfatsoenlijk,
onrechtmatig of in strijd met de wet te behandelen of andere hiertoe aan te zetten of aan te
moedigen. Als Laikjoe een klacht ontvangt over een deelnemer, zal er een onderzoek
plaatsvinden en zullen er zo nodig maatregelen getroffen worden.

9. Contact
Telefoonnummer Ilse: 06-39327490
Telefoonnummer Amy: 06-39327486
Email-adres: info@laikjoe.nl
Website:
www.laikjoe.nl

Hierbij teken ik voor akkoord;

Datum:___________________________

Plaats:_______________________________

Naam: ___________________________

Handtekening:_________________________
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