Inschrijvingsvoorwaarden
Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van je betaling.
Wat als ik niet meer naar de lessen kan komen?
Tot 10 dagen voor de start van een lessenreeks of workshop kan een inschrijving kosteloos geannuleerd
worden.
Na aanvang van de lessen is het inschrijvingsgeld in geen geval recupereerbaar. Je kan altijd contact met ons
opnemen en je situatie uitleggen en dan kunnen we bekijken wat mogelijk is (eventueel een korting op een
volgende lessenreeks). Maar in principe zijn terugstortingen niet meer mogelijk na aanvang van de lessen.
Wat als de lessen geannuleerd worden?
Ademkracht behoudt zichzelf ten allen tijde het recht om een les te annuleren wanneer er onvoldoende
inschrijvingen zijn of wanneer de les door ziekte of overmacht niet kan plaats vinden. Indien een les afgelast
wordt door belet van de lesgever, zal er in de eerste plaats gezocht worden naar vervanging. Indien geen
vervanging gevonden kan worden, zal de gemiste les op een later tijdstip ingehaald worden. Indien ook dit
om praktische redenen niet mogelijk is, zal het cursusgeld van de gemiste les recupereerbaar zijn onder de
vorm van een tegoedbon. Indien de cursist niet aanwezig kan zijn op de inhaalles is het inschrijvingsgeld niet
recupereerbaar. Er is verder geen enkele extra schadevergoeding voor de ingeschreven deelnemers.
Bij annulatie van een les brengen wij je hiervan op de hoogte via mail en/of gsmnummer. Als je geen
gsmnummer opgeeft, kunnen wij je enkel via mail contacteren!

Verzekering
Tegen betaling bieden wij ook een verzekering voor sportongevallen (1 jaar geldig). De polis kan je bekijken
onderaan de homepage van onze website. Ook wanneer je op eigen initiatief (buiten clubverband) gaat
wandelen, fietsen, zwemmen, joggen, rolschaatsen, fitnessen en/of yoga doen; ben je automatisch gedekt!
Deelnemers die deze verzekering weigeren, doen dit op eigen risico en zijn zelf verantwoordelijk voor hun
verzekering(en).
Inschrijvingslijsten
Aan de hand van inschrijvingslijsten kunnen wij de aanwezigheid en betaling van de deelnemers controleren.
Wij gebruiken je gegevens om je inschrijving en verzekering te voltooien en inschrijvingslijsten op te stellen,
alsook om je via mail informatie door te kunnen sturen over de lessen en/of workshops.
(Meer hierover in onze privacyverklaring)
Wij wensen je veel plezier in onze lessen!
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