INSCHRIJFFORMULIER/OVEREENKOMST LESSEN CHI KUNG RAMOS / SEIZOEN 2019-2020
Ondergetekende schrijft zich in voor de lessen Chi Kung Ramos. Locatie: Dovenetel 17, Apeldoorn;
waarbij de condities en afspraken van toepassing zijn volgens de algemene voorwaarden.

Naam cursist

:

Straat en nummer

:

Postcode en plaats

:

Geboortedatum

:

Telefoon vast/mobiel

:

Emailadres

:
JA NEE

Heeft u lichamelijke/geestelijke klachten/beperkingen waar rekening mee gehouden dient te worden?

  Zo ja, welke?

_____________________________________________________________________________________________
HIERONDER GEEF IK ME OP VOOR DE VOLGENDE LES(SEN):

HERFSTBLOK: 10 lessen (voor data zie website)
 Maandagavond 19:30 – 20:30 uur.
 Woensdagavond 20:00 – 21:00 uur.
 Vrijdagochtend 09:30 – 10:30 uur.


WINTERBLOK: 10 lessen (voor data zie website)
 Maandagavond 19:30 – 20:30 uur.
 Woensdagavond 20:00 – 21:00 uur.
 Vrijdagochtend 09:30 – 10:30 uur.

VOORJAARSBLOK: 10 lessen (voor data zie website)
 Maandagavond 19:30 – 20:30 uur.
 Woensdagavond 20:00 – 21:00 uur.
 Vrijdagochtend 09:30 – 10:30 uur.
TARIEVEN:
1 Blok (10 lessen) = 90 euro
Losse les = 12 euro
LESGELD
U kunt dat contant meenemen tijdens de eerste les of overmaken op banknummer:
NL95 INGB 0008 6219 01 t.n.v. Mw J. Ramos Palau.
VOOR AKKOORD
1. Ik besef dat Chi Kung geen vervanging is voor medische hulp.
Datum

:

Naam cursist

:

Handtekening

:

2. Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.

INGEVULD FORMULIER RETOURNEREN AAN: Fina Ramos Palau,
Dovenetel 17, 7322 DM Apeldoorn
of digitaal of gescand mailen naar chikungramos@gmail.com

ALGEMENE VOORWAARDEN – CHI KUNG RAMOS

INSCHRIJVING: Inschrijving van de lessen gaat via het invullen van een inschrijfformulier. Deze dient
ingeleverd te worden bij de docent, voorzien van een handtekening. Daarmee is de inschrijving geldig en
gaat men akkoord met de algemene voorwaarden.

BETALING: Betaling gebeurt door het verschuldigde bedrag over te maken op het banknummer dat
vermeld is op het inschrijfformulier, of door het contant te voldoen voor de eerste les.
OPZEGGING EN ANNULERING: Opzeggen van de lessen is niet mogelijk. Wanneer de lessen niet door
kunnen gaan vanwege te weinig cursisten of andere omstandigheden wordt het resterende lesgeld
teruggestort. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij het annuleren door langdurige ziekte, kan na overleg
gezocht worden naar een passende oplossing.

ZIEKTE/UITVAL: Bij ziekte of uitval van de docent zal er voor passende vervanging worden verzorgd.
Indien vervanging niet mogelijk is, zal er voor inhaalmogelijkheden worden gezorgd of zal het lesgeld
voor de gemiste lessen worden teruggestort. Het inhalen van lessen is mogelijk binnen de reguliere
lessen. Bij ziekte of uitval van de cursist zal het cursusgeld niet worden gerestitueerd.

PERSOONSGEGEVENS: De persoonsgegevens van de cursist worden alleen gebruikt om de
overeenkomst te kunnen uitvoeren en de cursist op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen en
toekomstige activiteiten. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

AANSPRAKELIJKHEID: De lessen dragen bij en dienen ter bevordering van de gezondheid van de cursist.
De lessen en eventuele workshops onder begeleiding van een gecertificeerde docent zijn op eigen
verantwoordelijkheid en risico van de cursist. Chi Kung Ramos kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor schade, verlies en/of persoonlijk letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van de lessen. Cursisten
dienen hun docent accuraat te informeren over hun gezondheid en fysieke gesteldheid en over
eventuele veranderingen hierin. Heeft u een lichamelijke/geestelijke klacht of chronische aandoening,
overlegt u dan eerst met uw arts.

BENODIGDHEDEN: Tijdens de les is het dragen van makkelijk zittende kleding gewenst. U kunt de
oefeningen op sokken doen. U kunt ook flexibele schoenen gebruiken, zoals kungfu schoentjes (bij
Tokowinkels verkrijgbaar).

OVERIGE: Chi Kung Ramos behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in lesdagen,
lestijden en tarieven.

