Aanvang van de lesovereenkomst
Onderstaande leerling meldt zich hierbij aan voor lessen bij Yogastudio Charles Hond voor onbepaalde tijd.
Betaling
Het lesgeld moet per kwartaal betaald worden.
Het lesgeld moet in de eerste week van het kwartaal voldaan worden.
Leerlingen die het lesgeld voor 6 of 12 maanden vooruitbetalen krijgen korting op het lesgeld.
Voor reeds betaald lesgeld kan geen restitutie plaatsvinden.
Het lesgeld wordt jaarlijks in april geïndexeerd
Vakantie

Yogastudio Charles Hond is twaalf maanden per jaar open voor lessen
Er zijn geen lessen op 1 januari, Goede vrijdag, 1e en 2e paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag,
1e en 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag en 31 december.
In de maanden juli, augustus en december wordt er een vakantierooster aangehouden.
Gemiste lessen
Indien er lessen worden gemist door vakantie, ziekte of andere reden moeten deze gemiste lessen toch worden doorbetaald.
Gemiste lessen kunnen altijd worden ingehaald. Inhalen betekent twee keer per week een les volgen.
Dus niet komen is toch betalen!
Bij annulering van de lessen door de yogastudio, buiten de bovengenoemde dagen en maanden, wordt het lesgeld terug
betaald.
Beëindiging van de lesovereenkomst
Het annuleren van de lessen moet schriftelijk gebeuren.
Bij annulering van de lessen moet één kalendermaand opzegtermijn in acht worden genomen.
Waneer men zonder te annuleren geen lessen volgt, moet het lesgeld altijd worden doorbetaald, tot en met één kalendermaand
na datum van annulering.
Bij leerlingen die 6 of 12 maanden lesgeld vooruit betaald hebben en annuleren binnen deze periode, verleend Yogastudio
Charles Hond restitutie tot één kalendermaand na datum van annulering. De genoten korting op het lesgeld komt dan echter te
vervallen.
Indien de leerling, behoudens schriftelijke goedkeuring van de Yogastudio, handelt in strijd met deze voorwaarden, is de
Yogastudio gerechtigd haar vordering ter incasso uit handen te geven. Alle daaruit voortvloeiende kosten, waaronder te
verstaan administratiekosten, alsmede (buiten) gerechtelijkekosten, welke tenminste 25% over/van de verschuldigde lesgelden
bedragen met een minimum van € 100,00 komen voor rekening van de leerling.

Aanmelding
De bovenstaande lesvoorwaarden zijn mij voorgelezen.
Tevens heb ik een exemplaar van de voorwaarden mee naar huis gekregen.
Ik ga met de voorwaarden akkoord en zal handelen als beschreven.
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