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Door betaling van lesgeld geeft u aan akkoord te zijn met de meest recente algemene voorwaarden.
U bent, bij blessures of lichamelijke beperkingen, zelf verantwoordelijk voor het raadplegen van een arts
voordat u aan de lessen deelneemt.
U neemt op eigen risico deel aan de lessen.
Alleen binnen schoeisel is toegestaan in de zaal. Let op steentjes in de zolen. Deze kunnen de vloer en
materialen beschadigen!
Body Basics Well-being is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw persoonlijke
eigendommen.
Het aanbod van lessen en lestijden kan door Body Basics Well-being worden aangepast.
Een gemiste les kan binnen 4 weken worden ingehaald.
Je wacht bij inhalen tot de aanvang van de les of er plaats is.
Bij tijdelijke onderbreking door ziekte, verzuim of vakantie dient de contributie te worden doorbetaald.
Bij langdurige ziekte etc. langer dan 3 weken (tevens eigen risico), kan het abonnement tijdelijk stopgezet
worden, met een maximum van 6 kalendermaanden. Daarna vervallen de lessen.
Meld langdurige afwezigheid zodra dit zich voor doet via e-mail bij de administratie:
administratie@bodybasics.eu
Ook herstarten na langdurige afwezigheid dient via e-mail gemeld te worden.
Bij langdurige afwezigheid is geen plaats garantie in je lesgroep.
Definitieve opzegging kan uitsluitend schriftelijk of via email: administratie@bodybasics.eu
De opzegtermijn is 1 maand voor het einde van een lesblok.
Er vindt geen restitutie plaats van niet gevolgde lessen. Lessen zijn niet overdraagbaar.
Voordelen van het lidmaatschap eindigen direct na opzegging.
De tarieven staan vermeld op de tarievenlijst en op de website.
Het inschrijfgeld bedraagt €22,50
Bij her-inschrijving binnen 12 maanden na opzegging is dit niet verschuldigd.
Lessen dienen vooraf te zijn betaald.
(maak gebruik van automatische incasso, dat is makkelijk en veilig)
Betaling lesgeld heel jaar ineens
: 10% korting
Betaling lesgeld half jaar ineens
: 5%korting
Betaling lesgeld per lesblok
: geen korting
Betaling van lesgeld per maand kan uitsluitend via incasso en is gebaseerd op het totaal aantal lessen van
een seizoen gedeeld door 12 maanden, met een opslag van €1,00 per incasso.
Voor deze betaaloptie gelden afzonderlijke voorwaarden. (op aanvraag)
Tarieven worden maximaal één maal per jaar aangepast.
Uitval door 2e Paasdag, 2e Pinksterdag en evt. Koningsdag, mag worden ingehaald.
Bij incidentele vervanging van de docent kan een afwijkende les gegeven worden.
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