HUISHOUDELIJK REGLEMENT HATHA YOGA CURSUS
Lesgelden
Voor de betaling van de lessen wordt de cursus gesplitst in 2 blokken: het eerste blok loopt
dan vanaf september tot eind januari en het tweede blok van februari tot eind juni.
De betaling dient bij de eerste les te geschieden in september en in februari.
Verhindering
Een cursist wordt graag geacht vóór de les te laten weten dat hij of zij verhinderd is om de
les te volgen.
De cursus voortijdig verlaten
Cursisten die in de loop van het cursusblok (najaar of voorjaar)gedwongen zijn te stoppen
door langdurige ziekte krijgen 75 % van de overblijvende lessen vergoed, een brief van de
arts is dan vereist. Een keer een les missen door ziekte, drukte, werk of vakantie wordt niet
terugvergoed. Mocht U verhuizen of bent door een andere baan gedwongen de lessen te
stoppen wordt het een opzegtermijn van 4 weken in acht genomen.
Aansprakelijkheid
De docente is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen, noch
voor eventuele ongevallen die een deelnemer (ster) tijdens de cursus overkomt. Het
deelnemen aan de cursus is voor eigen risico van de cursist.
Uitvallen van lessen
Indien de docente zelf een les moet verzuimen zal zij trachten vervanging te regelen. Lukt dit
niet dan kan de geannuleerde les worden ingehaald of terugvergoed. Tijdens de
schoolvakantie zijn er geen lessen.
Beëindiging
U dient 4 weken vóór aanvang van het nieuw seizoen (eerste week van december of begin
augustus) dat per post, via e mail ,telefonisch of persoonlijk door te geven.
Mocht U tussendoor willen stoppen, zijn er 4 weken opzegtermijn in acht genomen.
Wet op persoonsbescherming
Adressen van cursisten worden niet aan derden ter beschikking gesteld, mits als
betrokkenen daarvoor hun toestemming hebben gegeven. Gezondheidsproblemen blijven
ook strikt vertrouwelijk.
Ik ga akkoord met het huishoudelijk reglement
Datum:

………………….....

Handtekening:

………………….....

Naam:

……………………

