Klachtenprocedure AFS Nederland
AFS streeft naar een goede dienstverlening en een veilige en leerzame interculturele
leeromgeving. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat
graag van u. Een gesprek met de betrokken medewerker of de directie, leidt meestal tot
een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u een klacht indienen.
Deze klachtenprocedure bevat informatie over hoe u, uw klacht kunt indienen en binnen
welke termijn u een reactie kunt verwachten. Met deze procedure willen wij benadrukken
dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met u als klant. Uw klacht nemen wij
altijd serieus en zien wij als kans om onze dienstverlening te verbeteren.
U dient uw klacht schriftelijk in te dienen. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen
beoordelen vragen wij van u in ieder geval de volgende zaken in uw schrijven op te nemen:








uw naam, adres en woonplaats; telefoonnummer en e-mail adres
de datum waarop u uw schrijven verstuurt;
Aard van de klacht. Indien het een klacht omtrent een persoon betreft graag aangeven op
wie dit betrekking heeft. Heeft de klacht betrekking op een deelnemer , welke deelnemer
het betreft (naam, geboortedatum, land waar de deelnemer heen is);
Met wie u contact heeft gehad van de staf in verband met de klacht;
een heldere beschrijving van uw klacht;
eventuele voorafgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw
klacht verduidelijken.
Hoe meer relevante informatie u verstrekt, des te beter zijn wij in staat uw klacht te ik
behandelen. Uw klacht kunt u sturen naar:
Stichting AFS Nederland
T.a.v. de voorzitter van het bestuur van AFS Nederland
Van Asch van Wijckstraat 9
3811 LP Amersfoort
Behandeling van uw klacht en reactie op uw klacht
Binnen één week na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke
ontvangstbevestiging.
Een klacht zal zo snel afgehandeld worden als de zorgvuldigheid dit toelaat, doch uiterlijk
binnen 6 weken na ontvangst van de klacht.
U kunt erop rekenen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld. De voorzitter
van het bestuur (of diens vervanger) kan, zo nodig, u vragen om extra informatie.
Het antwoord op uw klacht ontvangt u schriftelijk.

