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Algemene voorwaarden

Bedrag 1e betaling:

Aansprakelijkheid
De Dolfijn is niet aansprakelijk voor verlies van eigendommen, diefstal of beschadigingen
van meegenomen goederen, noch aansprakelijk voor enig letsel opgelopen voor, tijdens of
na de les. Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met de algemene
voorwaarden. De Dolfijn behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te
weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent. Deelname aan de lessen geschiedt
geheel op eigen risico van de cursist.
Contributie
1 les per week
28 € per maand
78 € per kwartaal

Yoga onbeperkt
47 € per maand
141 € per kwartaal

NB: Het derde kwartaal wordt verhoudingsgewijs berekend op basis van het aantal lesweken
in het kwartaal i.v.m. de zomervakantie. De contributie wordt geïnd via automatische incasso
in de 1e week van de periode.
Tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven. Uitsluitend in de zomervakantie
is er geen contributie verschuldigd. De contributie kan tussentijds worden verhoogd.
Cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een cursist het niet eens is met
deze verhoging bestaat de mogelijkheid per direct te stoppen. Hierbij hoeft geen rekening te
worden gehouden met een opzegtermijn. De cursist dient wel aan alle voorgaande
betalingsverplichtingen te hebben voldaan.
Opzeggen
Er geldt een opzegtermijn van één volledige kalendermaand, per e-mail door te geven.
Opzeggen kan alleen per periode van het lidmaatschap, d.w.z. bij maand- en
kwartaalbetaling wordt er geen contributie gerestitueerd.
Vakanties
Er wordt op feestdagen en tijdens schoolvakanties geen les gegeven, maar de contributie
wordt gewoon doorbetaald (behalve in de zomervakantie). Als je zelf op vakantie gaat, betaal
je de contributie ook door, gemiste lessen kunnen wel ingehaald worden.
Gemiste lessen
Je hoeft je niet af te melden als je een les niet kunt. Inhalen kan altijd en daar hoef je je van
tevoren ook niet voor aan te melden. Geef het bij binnenkomst van de yogaruimte even door
aan de docent als je komt inhalen. Een gemiste les mag ook in een andere week worden
ingehaald, maar niet meer nadat het lidmaatschap beëindigd is.
Overige
Roken en het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan in deze panden. Het is niet
toegestaan de yogaruimte met schoenen te betreden.

