Lesvoorwaarden groepsles 2020, Tai Chi Matthijs Winnubst
A. Lessen en betaling:
1. Groepslessen worden aangeboden in de vorm van doorlopende lessen. Je
kunt bij deze lessen zelf bepalen hoe vaak en tegen welk tarief je komt:
proefles*
losse les
strippenkaart met 5 lessen, 6 weken geldig**
strippenkaart met 10 lessen, 12 weken geldig**

€ 15 (€ 0*)
€ 20
€ 87,50
€ 150

* bij aanschaf van een strippenkaart meteen na afloop van een proefles, is
deze proefles gratis en worden de kosten van de proefles verrekend met de
strippenkaart
**ook geldig in andere groepen
2. De genoemde bedragen in deze voorwaarden en op de website zijn inclusief
9% BTW.
3. Betaling van het lesgeld dient plaats te vinden aan het begin van elke cursus,
losse les of serie lessen, contant of per bank:
IBAN: NL02 TRIO 0198 3813 95
tnv Matthijs Winnubst, Den Haag
onder vermelding van ‘groepsles Tai Chi’ + je naam
Pas na ontvangst van het lesgeld is de inschrijving geldig.
4. Op verzoek kan een gespecificeerde factuur worden geleverd.
B. Annuleren en opzeggen:
5. Annuleren van inschrijving voor een cursus is kosteloos mogelijk tot 24 uur
voor aanvang van de eerste cursusles. Daarna wordt het volle cursusgeld in
rekening gebracht.
6. Indien je in de loop van een reeds betaalde cursus niet meer komt, vindt geen
restitutie van het lesgeld plaats.
7. Annuleren van deelname aan één van de doorlopende lessen is mogelijk tot
aan het begin van de les zelf.
8. Reeds aangeschafte strippenkaarten van 5 of 10 lessen worden geheel noch
gedeeltelijk teruggenomen.
C. Afwezigheid van de leerling:
9. Indien je een les van een cursus niet aanwezig kan zijn, vervalt die les voor
je. Er is geen inhaalmogelijkheid en er vindt geen restitutie van lesgeld plaats.
10. Indien je één van de doorlopende lessen niet aanwezig kan zijn, gaat dat
alleen ten koste van de geldigheidsduur van de strippenkaart.

D. Afwezigheid van mijzelf:
11. Wanneer een cursusles niet kan doorgaan ivm ziekte of afwezigheid van
mijzelf, heb je het recht om deze les in te halen. Hiervoor maak ik apart een
afspraak met de groep. Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats.
12. Doorlopende lessen en de geldigheidsduur van de strippenkaarten schuiven
evenredig op in geval van ziekte of afwezigheid van mijzelf
D. Aansprakelijkheid voor letsel of schade:
13. De deelnemer aan de lessen traint op eigen risico. Ik ben niet aansprakelijk
voor schade of letsel ontstaan vooraf, tijdens of na de les.
14. De deelnemer aan de lessen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen lichaam
en dient daarin eigen grenzen te bewaken en het bereiken of overschrijden
van die grenzen aan te geven, voorzover relevant voor de oefeningen.
E. Privacy
15. Mijn complete privacybeleid staat hier:
https://www.matthijswinnubst.nl/cookies-privacy/
F. Onderschrijving van deze voorwaarden
16. Door je in te schrijven voor en deel te nemen aan mijn lessen, geef je
impliciet aan dat je deze voorwaarden onderschrijft.
Januari 2020, Matthijs Winnubst

