BETALINGSVOORWAARDEN EN REGELINGEN: ABONNEMENT

VAKANTIES

EXTRA LEDENSERVICE

Kidslessen komen te vervallen tijdens alle kleine
schoolvakanties. Voor de volwassen lessen wordt een
aangepast lesrooster aangeboden. Voor beiden is er in
juli en augustus sprake van een zomerrooster.
Dit rooster, met een beperkt aantal uren, wordt per
locatie tijdig bekend gemaakt. Informatie hierover
wordt verstrekt via de website en door middel van
nieuwsbrieven. (Gemiste lessen mogen worden
ingehaald binnen het kwartaal of via een inhaalkaart:
zie inhaalsysteem op www.citydance.nl.

Medische stop is € 3,50 en zwangerschapstop is
€ 1,50 per maand. In deze periode mag geen gebruik
worden gemaakt van de lessen, uiteraard ook geen
inhaallessen. De plaats in de les blijft gereserveerd.
U geeft zelf aan wanneer het lidmaatschap weer
omgezet mag worden.

NIEUWSBRIEF
Bij inschrijving wordt u automatisch aangemeld voor
onze nieuwsbrief. Deze wordt periodiek via email
verstuurd. Hierin geven wij informatie over de lessen,
acties en wijzigingen. U kunt zich afmelden voor de
nieuwsbrief door op de link in de email te klikken.

INHALEN GEMISTE LESSEN
De mogelijkheid bestaat om gemiste lessen in te halen
binnen het kwartaal, waarbij de normale contributie
komt te vervallen. Wilt u de inhaallessen meenemen
naar een volgende kwartaal, vraag dan een inhaalkaart
aan via info@citydance.nl. Telefonisch afmelden is niet
noodzakelijk. Echter indien men inhaalt, is men te gast
in de betreffende groep. Vaste leden hebben altijd
voorrang voor wat betreft de materialen (steps,
gewichten e.d.). S.v.p. vóór de les melden dat u komt
inhalen. Voor meer uitleg over het inhalen van lessen
neemt u contact met ons op.

WIJZIGINGEN
Belangrijke wijzigingen (bv. een ander IBAN, een
adreswijziging of van 1x per week trainen naar
onbeperkt trainen) kunnen per mail worden
doorgegeven via info@citydance.nl. Ook wijziging van
vaste lesuren s.v.p. doorgeven!

BETALING
Automatische incasso volgt voorafgaand op de 25e van
iedere maand. Eventuele wijzigingen moeten vóór de
20e van de maand doorgegeven zijn in verband met
het verwerken van de incasso.
Bij onterechte retourboekingen of weigering van de
incasso-opdracht vanwege ontoereikend saldo, wordt
een factuur verzonden incl. administratiekosten.

OPZEGGING LIDMAATSCHAP
Opzegtermijn volwassenen: 2 kalendermaanden.
Opzegtermijn kids: 1 kalendermaand.
Afmelden geschiedt uitsluitend via een afmeldformulier,
welke u kunt aanvragen via info@citydance.nl. ACC
Anique regelt de stopzetting van de contributie.
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BETALINGSVOORWAARDEN EN REGELINGEN: CURSUSSEN

BIJ ZIEKTE / AFWEZIGHEID DOCENT

NIEUWSBRIEF

Bij ziekte/ afwezigheid van de docent zal als eerste
gezocht worden naar vervanging, of zal de les
verschoven worden. Bij uitval ontvangt de cursist
(mits bereikbaar) bericht over uitgevallen lessen op
het telefoonnummer dat bij de inschrijving is
opgegeven. Restitutie van het cursusgeld per les
vindt plaats als er meer dan twee lessen per cursus
zijn vervallen per cursusjaar.

Bij inschrijving wordt u automatisch aangemeld
voor onze nieuwsbrief. Deze wordt periodiek via
e-mail verstuurd. Hierin geven wij informatie over
de lessen, acties en wijzigingen. U kunt zich
afmelden voor de nieuwsbrief door op de link in de
e-mail te klikken.

BIJ ZIEKTE / AFWEZIGHEID CURSIST
Bij ziekte/ afwezigheid cursist wordt deze
vriendelijk verzocht Citydance hiervan op de
hoogte te brengen. Dit kan via de mail
(info@citydance.nl) of via telefoonnummer
0314-844765 of 0314-378030. Bij verhindering
van cursisten vindt geen restitutie van cursusgeld
plaats.

BETALING
Automatische incasso volgt zoals
overeengekomen in 1 of 2 termijnen.
Bij onterechte retourboekingen of weigering van
de incasso-opdracht vanwege ontoereikend saldo,
wordt een factuur verzonden, incl.
administratiekosten.

WIJZIGINGEN
Belangrijke wijzigingen (bv. een ander IBAN, een
adreswijziging of van 1x per week trainen naar
onbeperkt trainen) kunnen per mail worden
doorgegeven: info@citydance.nl.

OPZEGGING LIDMAATSCHAP
Bij afmelding - om welke reden ook - is de cursist
verplicht de volledige contributie voor de cursus,
waarvoor is in heeft geschreven, te betalen. Als de
cursist de contributie in termijnen betaalt, worden
alle termijnen in rekening gebracht. Als de cursist
zich (ruim) voor aanvang van of tijdens de cursus
afmeldt, vervalt de betalingsverplichting niet.
De inschrijving eindigt automatisch en direct na
afloop van de laatste les, waarvoor cursist zich
heeft ingeschreven.
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