Algemene voorwaarden 2019-2020
1.Betalingen Musical- en Yogalessen Batico
Alle betalingen gaan via automatische incasso en worden aan het begin van elke
maand geïncasseerd.
De musical- en yogastudio van Batico heeft 41 lesweken per schooljaar.
Alle basisschoolvakanties zijn verrekend in het contributiebedrag. De
contributie is verdeeld over elf maanden. (41 lesweken verdeeld over 11
maanden). De maand augustus zijn er geen contributies.
2. Inschrijven
Inschrijven kan via een daarvoor bestemd inschrijfformulier, dat je kunt
downloaden via onze website.
Bij inschrijven betaalt iedere cursist eenmalig €20,- inschrijfgeld.
Dit wordt in de eerste automatische incasso verwerkt.
De automatische incasso gaat zonder uitschrijving stilzwijgend door.
3.Opzeggen
Er is de mogelijkheid om op te zeggen. Er geldt hierbij 1 maand opzegtermijn.
De uitschrijving dient schriftelijk te worden ingevuld, via een daarvoor bestemd
uitschrijfformulier. Deze kun je online invullen via de website. Na bevestiging is
de uitschrijving definitief. Via andere wegen uitschrijven is niet mogelijk.
4.Abonnement bevriezen.
Wij proberen zoveel mogelijk mee te denken met onze cursisten.
Bij langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of studie/cursus kan het
abonnement tijdelijk worden bevroren. De kosten staan dan op 0, maar je blijft
wel als lid in ons bestand. Dit kan tot maximaal 11 maanden. Dit moet
schriftelijk via de mail. Na bevestiging zal het abonnement bevroren worden.
Voor de lessen ervoor kan geen restitutie van lesgeld worden gevraagd.
5. Wijziging lesgeld en algemene voorwaarden.
De contributie en algemene voorwaarden liggen per schooljaar vast. Musical- en
yogastudio Batico zijn bevoegd om aan het einde van elk schooljaar de
contributie en algemene voorwaarden eventueel aan te passen indien nodig.

Hier wordt elke cursist aan het einde van het schooljaar per mail van op de
hoogte gebracht.
7.Onze docenten
Al onze lessen worden gegeven door professionele docenten, allen
gediplomeerd. Musical- en yogastudio Batico gaan voor kwaliteit van haar
lessen.
Als een docent ziek is, wordt de les vervangen.
8. Afwezig
Mocht een les niet gevolgd kunnen worden, door bijvoorbeeld ziekte, dan graag
afmelden via musicalstudio@batico.nl of yogastudio@batico.nl of een sms of
app sturen naar 0636097073. Deze les kan alleen worden ingehaald in een ander
lesuur. Restitutie van lesgeld in niet mogelijk. Bij langdurige ziekte verwijs ik
naar punt 4.
9.Huisregels
Tijdens de musicallessen mogen alleen sportschoenen voor balletvloeren
gebruikt worden. Bij de yogalessen zijn er geen schoenen nodig. De lessen zijn
op blote voeten, mocht dat een probleem zijn dan mogen sokken met antislip
ook. Er zijn yoga matten aanwezig. Uiteraard mag je ook je eigen yoga-mat
meenemen.
Tijdens de lessen geen kauwgom in de mond, dit in verband met gevaar van
stikken. Bij Batico is er respect naar alle docenten en leerlingen onder elkaar.
Graag op tijd aanwezig, zodat de lessen op tijd kunnen starten.
10.Tot slot
We wensen je heel veel plezier bij de musical- en yogalessen van Batico.
Voor de privacy verwijs ik u naar de privacyverklaring op deze site.

