Algemene voorwaarden De Orion Express linedancers 2022

Lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand.
Administratie/bereikbaarheid
Voor informatie en vragen: Tonnie de Wit, Orion 9, 5505 VL Veldhoven. Telefoon: 0650843642. E-mail: info@orion-express.nl
Lestijden
De les is op woensdagavond, aanvang 19:15 uur. Tijdens de lestijd zijn er meerdere kortere
pauzes. Het moment van deze pauze is afhankelijk van het lesprogramma en wordt bepaald door
de docent die op dat moment voor de groep staat. Gebruik deze pauzes voor het halen van
drinken en als rookpauze. Probeer zoveel mogelijk te voorkomen dat de les wordt verstoord voor
het halen van drinken, toiletbezoek, gebruik van mobiele telefoon etc. Zet je mobiele telefoon op
“stil” en neem je niet deel aan het uitlessen, praat dan niet of heel zachtjes zodat de les niet wordt
verstoord. Verblijf in wijkcentrum Gestel is op eigen risico.
Ziekte en afwezigheid
Bij ziekte/afwezigheid van de docent wordt er vervanging van de docent geregeld. Mocht dit niet
mogelijk zijn dan wordt de les omgezet naar een vrije dansavond. Indien de cursist langdurig
verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Tonnie hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan
via het bovenstaande telefoonnummer of e-mail adres. In principe vindt er bij verhindering van
cursisten geen restitutie van de contributie plaats, tenzij anders overeengekomen met Tonnie.
Betaling
Betaling van de contributie vindt bij voorkeur plaats via overboeking op bankrekeningnummer:
NL81 INGB 0438 8392 69 t.n.v. K.H.C. Serier. In overleg kan het lesgeld ook contant betaald
worden op de eerste lesavond van de afgesproken termijn. Het lesgeld bedraagt € 4,50 per
lesavond. Zitten er 5 weken in een maand, dan betekent dit dus dat het lesgeld voor die maand €
22,50 is. Het lesgeld voor 2022 kan als volgt betaald worden:
- 1x per jaar = 38 x € 4,50 = € 171,-- te betalen 1e week van februari (feb-dec)
- 2x per jaar = € 99,-- 1e week van februari en € 72,-- 1e week van juli
- Per kwartaal:
Q1: 9 x € 4,50 = € 40,50 te betalen 1e week van februari;
Q2: 13 x € 4,50 = € 58,50 te betalen 1e week van april;
Q3: 4 x € 4,50 = € 18,-- te betalen 1e week van september;
Q4: 12 x € 4,50 = € 54,-- te betalen 1e week van oktober.
- Per maand: feb, apr, mei, sept, okt € 18,-- / mrt, juni, nov € 22,50 / dec € 13,50 te betalen
1e week van de maand.
Wanneer de cursist zich langdurig uitsluit van het deelnemen aan de lessen is hij/zij verplicht
zich te houden aan de contributie bepaling zoals vermeld. Wanneer de lessen geen doorgang
kunnen vinden door omstandigheden van buitenaf (bv. Pandemie), dient de contributie tevens
doorbetaald te worden, de vaste kosten gaan immers ook gewoon door. Wanneer de cursist

zonder opgave van reden geen gebruik meer maakt van de lesavonden dient de contributie
doorbetaald te worden tot en met de opzegtermijn. Als de cursist besluit het lidmaatschap op te
zeggen dan is hij/zij verplicht om € 35,- inschrijfgeld te betalen als hij/zij besluit het
lidmaatschap weer te hervatten binnen 6 maanden.
Inschrijfvoorwaarden
Inschrijving vindt plaats door inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend
inschrijfformulier. Tevens gaat de cursist daarbij akkoord met deze algemene voorwaarden.
Slotbepaling
Dit zijn de algemene voorwaarden voor onbepaalde tijd. Deze voorwaarden kunnen tussentijds
gewijzigd worden. Cursisten worden hier tijdig over geïnformeerd. Voor alle zaken waarin deze
voorwaarden niet voorzien beslist de docent.
Deze voorwaarden zijn opgemaakt dd. 26-01-2022

