LESVOORWAARDEN;
•
•
•
•
•
•
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•

In de schoolvakanties is er een aangepast vakantierooster (juli, augustus, december) de rest van het jaar is
er een vast lesrooster
vermeld op de web-site, Spirit Of Yoga (www.spiritofyoga.nl)
Het cursusgeld is een vast bedrag per maand
Het lesgeld wordt per maand betaald middels automatische incasso afgeschreven op de eerste dag
van de maand.
Je betaalt een vast bedrag voor 1 x per week of onbeperkt bedragen staan vermeldt op de web-site
je geeft een voorkeursdag op, maar je hoeft je hier niet aan te houden.
de yogadocent, Bianca Visser stelt zich niet verantwoordelijk voor materiële schade of letselschade
beoefening van yoga werkt over het algemeen genezend, maar wordt niet gezien als medisch advies.

YOGALESSEN
•
•
•
•

door invulling en ondertekening van het inschrijf/machtigingsformulier meldt de leerling zich aan voor yogalessen
voor onbepaalde tijd
het lesgeld moet per maand worden voldaan
op nationale feestdagen is er geen les
je geeft een voorkeusdag op bij inschrijven maar je mag ook op een andere dag komen dit hoef je in principe niet
te melden.

GEMISTE LESSEN
•
•
•

Indien er lessen worden gemist door ziekte, vakantie of een andere reden, kan deze les worden ingehaald
door bijvoorbeeld in een week 2 lessen te volgen, het bedrag per maand blijft hetzelfde, ook als je de les niet
inhaalt.
bij ziekte of uitval van de docent, zullen we er alles aan doen om een vervangend docent te laten komen of mag
de les worden ingehaald

LESGELDEN
•
•
•
•

De lesgelden worden rond de eerste werkdag van de maand afgeschreven via automatische incasso
Per 1 januari van het volgende jaar kunnen de lesgelden worden geîndexeerd, hetgeen via de web-site wordt
medegedeeld.
Wanneer de automatische incasso niet lukt, wordt er een herinnering gestuurd
Bij het niet nakomen van financiële verplichtingen van de leerling, zal Spirit of Yoga haar vorderingen uit handen
geven.

EINDE LESOVEREENKOMST
•
•
•
•

Opzegging dient plaats te vinden door een e-mail te schrijven naar info@spiritofyoga.nl
Bij opzegging dient rekening te worden gehouden met een opzegtermijn van 1 maand altijd ingaande op de
1ste van de maand.
Let op; zeg je dus 3 maart op dan gaat de opzegtermijn op 1 april in en eindigd de inschrijving pas op 1 mei
Wanneer niet opgezegd wordt, wordt de inschrijving stilzwijgend verlengd.
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