Algemene voorwaarden Spring Pilates 2017
Lidmaatschap en Abonnement
• Abonnementhouders zijn per 1 januari 2014 bij het aangaan van een abonnement automatisch en kostenloos lid van
Studio Spring Pilates. Hiervoor wordt een lidmaatschapskaart gegeven.
• Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging.
• Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en duurt voort totdat het lidmaatschap wordt opgezegd.
• Betalingsperiodes voor de contributie zijn aanéénsluitend, totdat het lidmaatschap wordt opgezegd.
• De opzegtermijn voor het lidmaatschap is 4 weken vóór de ingangsdatum van een nieuwe periodieke betaling;
d.w.z. rond de 8e lesweek of rond de 46e lesweek van een betalingsperiode.
LESSEN INHALEN
• Leden volgen wekelijks les op vaste tijden, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt.
Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij wisselende werktijden.
• De lessen zijn wekelijks opéénvolgend, tenzij vanwege officiele feestdagen of afwezigheid van de docent de les niet doorgaat.
Deze lessen worden niet in rekening gebracht.
• Lessen opschorten/overslaan vanwege vakantie, ziekte, drukke omstandigheden e.d. is niet mogelijk.
• Lessen die worden gemist door vakantie, ziekte of andere omstandigheden kunnen worden ingehaald op een andere lestijd,
wanneer het de deelnemer uitkomt. In dat geval volgt de deelnemer de gemiste les(sen) als extra les naast de reguliere les(sen).
• Lessen kunnen niet worden ingehaald na beëindiging van het lidmaatschap.
Gemiste lessen inruilen voor privéles
• Per 50 lessen is het mogelijk 5 gemiste lessen in te ruilen voor 1 privéles.
Dit is onafhankelijk van de gekozen betaling; per 12 lessen of per 50 lessen.
Regels voor inhalen of inruilen
• Lessen kunnen worden ingehaald op een ander tijdstip, mits er plaats is en er tenminste 24 uur van te voren is afgemeld.
• Wanneer er niet of te laat is afgemeld, vervalt de mogelijkheid deze les in te halen, of in te ruilen voor een privéles.
• Afmelden kan alleen per email of telefonisch, niet per sms.

Contributie
Gespreid betalen per 12 of 24 lessen
 125,- per 12 lessen, bij 1 les per week of  222,- per 24 lessen, bij 2 lessen per week.
Ineens betalen voor 50 of 100 lessen
 415,- per 50 lessen, bij 1 les per week, of  770,- per 100 lessen, bij 2 lessen per week.
De contributie wordt naar het rekeningnummer van A.M. Trimbach overgemaakt. Vermeld bij de overmaking:
• 12x les 1x per week en je naam of 50x les 1x per week en je naam.
• 24x les 2x per week en je naam of 100x les 2x per week en je naam.
De contributie dient voorafgaand aan de nieuwe periode van 12/24 of 50/100 lessen betaald te worden.
Leden krijgen hiervoor een herinnering per email.

VERANTWOORDELIJKHEID
Deelnemers aan de lessen zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen en opvolgen van instructies
betreffende de veiligheid bij het uitvoeren van oefeningen en de omgang met materialen.
Deelnemers worden geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en verklaren zich door
deelname aan de lessen hiermee accoord.
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