Algemene voorwaarden (per januari 2017) Claudia Schaper Sports
.
Artikel 1: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

1.1 Een lidmaatschap bij Sportdocente Claudia Schaper kan op elke 1ste van de maand ingaan.
1.2 Mocht het bedrag niet kunnen worden geïncasseerd, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende
saldo of storneren om welke reden dan ook, wordt de incasso na een week nogmaals
aangeboden. Mocht er alsnog niet kunnen worden geïncasseerd krijgt het lid 2 weken om het
verschuldigde bedrag te voldoen, Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke
gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden
zijn voor de rekening van het lid.
1.3 Sportdocente Claudia Schaper behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen.
Tenminste 1 maand voor een prijsverhoging worden de leden hiervan in kennis gesteld.
1.4 De 10 rittenkaarten zijn 3 maanden geldig en persoonsgebonden, de rittenkaarten kunnen
niet gebruikt worden voor de Pole Workout.
Artikel 2: Beëindigen.

2.1 Voorwaarden opzegging
Opzegging kan alleen schriftelijk en ondertekend naar de Johannes Poststraat 67, 1624
CB in Hoorn. Wilt u liever zekerheid, raden wij aan om een opzegbrief in te vullen op de
sportschool.
Opzegbrief: deze moet getekend zijn, voorzien van een datum en mailadres, de datum op
de postzegel is datum van binnenkomst, gelieve hier rekening mee te houden.
Brieven die worden opgestuurd naar de Kreek of Vredehof zullen niet als opzegging
gelden.
Artikel 4: Trainingstijden

4.1 Het kan incidenteel voorkomen dat op een beoogde lesdatum een zaal verhuurd is aan derden.
In dit geval is het mogelijk om op een andere dag de les in te halen. Er vindt geen restitutie
van het lesgeld plaats.
4.2 Als gevolg van langdurige ziekte of blessures is het mogelijk om de 10 rittenkaart of het
abonnement tijdelijk stop te laten zetten. Na het herstel van cliënt treedt het abonnement of de
10 rittenkaart weer in werking. Hiervoor dient cliënt wel een vorm van bewijs te overleggen.
(b.v. een medische verklaring) maximaal 3 maanden, daarna wordt de rittenkaart of
incasso weer voorgezet.
4.3 Tijdens officiële feestdagen worden er geen lessen gegeven.
4.4 Tijdens schoolvakanties van de basisschool zijn de externe locaties gesloten.
Zie de mededelingen op de site voor informatie en/of een aangepast rooster
Tijdens deze periode zal het abonnement niet worden stopgezet.

4.5 In geval van herinschrijven binnen een termijn van 1 jaar, wordt er inschrijfgeld
berekend van 30 euro.
Artikel 5

De docente/sportschool is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of ontvreemde eigendommen,
eventuele ongevallen, blessures en/of ander letsel door de cursist geleden schades, direct of
indirect, opgelopen.
Artikel 6

Stel de docente voor aanvang van de les altijd op de hoogte van eventuele blessures zodat de
fysieke belasting aangepast kan worden.
Artikel 7

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de Directie van de onderneming
Artikel 8

Alle voorwaarden die hiervoor zijn gehanteerd komen te vervallen.

