ALGEMENE VOORWAARDEN – CHI KUNG RAMOS
INSCHRIJVING: Inschrijving van de lessen gaat via het invullen van een ondertekend inschrijfformulier. Deze
dient ingeleverd te worden bij de docent. Met de ondertekening gaat u 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.
ANNULERING. Wanneer de lessen wegens omstandigheden niet door kunnen gaan, zal voor inhaallessen
worden gezorgd. Als dit niet mogelijk is, wordt het resterende lesgeld teruggestort.

OPZEGGING: U betaalt per blok. Opzeggen van de lessen is niet mogelijk. Gemiste lessen kunnen binnen
hetzelfde blok online worden ingehaald.

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 worden niet aan derden 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 chronische aandoening of gezondheidsklachten, overlegt u dan met uw arts.

BENODIGDHEDEN: Tijdens de les is het dragen van gemakkelijk zittende kleding gewenst. U mag de
oefeningen op sokken doen of flexibele schoenen gebruiken, zoals kungfu schoentjes.

HYGIËNE: In de ruimte breng ik een lichte geur aan. A.u.b. zelf geen parfum dragen in de les. Kom voor het
welzijn van alle aanwezigen schoon naar de les.

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

