ALGEMENE VOORWAARDEN
DO-IN LES
Bij deelname aan de Do-in les bij De Blauwe Zone, Bleiswijk, ga je akkoord met onderstaande
voorwaarden:
LESSEN
Je kunt op ieder moment starten met de lessen, mits er plek is. Het lesprogramma is altijd onder
voorbehoud. Bij te weinig deelnemers of bij verhindering van de docent kan een les komen te
vervallen. Uiteraard wordt je hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Kosten van de vervallen les zijn voor
rekening van De Blauwe Zone. Meld voor aanvang van de les je fysieke of mentale klachten aan de
docent.
LESGELD
Lesgeld wordt maandelijks berekend. Je ontvangt iedere maand een e-mail met het te betalen bedrag
voor de te volgen lessen van de betreffende maand. Het lesgeld dient per omgaande na ontvangst
van de e-mail per bankrekening te worden overgemaakt. Je kunt het lesgeld niet terugvorderen. Meld
je bij verhindering altijd af, per mail, sms of telefonisch. De kosten van een gemiste les zijn voor
rekening van de deelnemer. Mocht een les uitvallen omdat de docent verhinderd is, dan zal het
bedrag van de gemiste les in mindering gebracht worden in de volgende maand.
OPZEGGEN
Wil je stoppen? Dan geldt er een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Opzegging geschiedt schriftelijk
per mail of post, hierna ontvang je een bevestiging. Geen bevestiging ontvangen? Neem dan contact
op omdat wellicht je afmelding niet is ontvangen.
AANSPRAKELIJKHEID
De docent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke e/o psychische schade/klachten.
Medische bijzonderheden en lichamelijke e/o psychische klachten dient men van tevoren voor start
van deelname aan een les te melden aan de docent. Nalatigheid hierin valt onder verantwoording van
de deelnemer. De Blauwe Zone aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van materiële
of immateriële aard aan deelnemers van de les opgedaan ten tijde van de duur van de les en erna op
een locatie in binnen- of buitenland. Bij deelname aan de lessen deelnemer dit altijd op eigen risico.
Het is raadzaam bij twijfel altijd eerst een arts te raadplegen. De Blauwe Zone is niet aansprakelijkheid
voor het kwijtraken of diefstal van persoonlijke bezittingen.Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake
van tekortkomingen of gebreken is uitgesloten (bijv. bedrijfsgevolgschade zoals financiële of
commerciële verliezen)
INFORMATIE BETALING / BANKREKENINGNUMMER
Lesgeld kan worden overgemaakt naar Triodos bank op rekening nr
NL55TRIO0390522309 t.n.v. De Blauwe Zone onder vermelding van naam en maand
Lesgeld is belast met 6% BTW
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