Algemene voorwaarden Best Body & Mind
Lessen/betalingen lesgeld
• De 10-rittenkaart dient voor aanvang van de eerste les van de betreffende kaart betaald te zijn. Het
lesgeld kunt u overmaken op IBAN NL46RABO0105912751 ten name van Best body & Mind. Als
betalingsomschrijving dient u uw voor- en achternaam in te vullen. Op uw 10-rittenkaart vermeldt u dan
de datum van uw betaling.
• Uw lidmaatschap is pas definitief wanneer uw lesgeldinschrijfgeld is voldaan. Dat betekent dan ook dat
uw plaats pas definitief gereserveerd is nadat uw betaling is ontvangen.
• De geldigheidsperiode van uw kaart start bij aanvang van uw eerste les van de betreffende kaart.
• Gemiste lessen kunnen in overleg worden ingehaald, mits minimaal een dag vooraf is afgemeld.
• Betaalde leskaarten kunnen nimmer om welke reden worden terugbetaald. Ongebruikte lessen van
een 10-rittenkaart kunnen niet ingewisseld worden tegen bijv. een personal training.
• De 10-rittenkaart is strikt persoonlijk en kan niet door andere personen worden overgenomen..
• Een 10-rittenkaart is vier maanden geldig. Koopt u een kaart terwijl de bouwvakvakantie hier tussen
valt, dan is de kaart vijf maanden geldig.
• In bepaalde gevallen kan afgeweken worden van de geldigheidsduur van de kaart. Best body & Mind is
altijd bepalend in deze.
• Aan het aangeboden lesrooster kunnen rechten worden ontleend.
• Incidenteel kan het voorkomen dat de studio gesloten is. (bv, ziekte, extreme weersomstandigheden
zoals hitte)
• Bij minder dan vier personen kan besloten worden de les niet door te laten gaan.
• In het seizoen 2017/2018 gaan we over op een abonnementssysteem. Het gebruik van de 10rittenkaart blijft mogelijk echter de prijs per les wordt dat in verhouding tot de lesprijzen van een vast
abonnement wat hoger. Nadere uitlegt krijgt u in de loop van het nieuwe seizoen.
Aansprakelijkheid:
• Het volgen van lessen geschiedt altijd geheel voor eigen risico.
• Best Body & Mind is nimmer aansprakelijk voor vermissingen, verduistering, diefstal en schade van of
aan persoonlijke eigendommen en/of persoonlijk letsel in welke vorm dan ook.
Bij het niet naleven van onze lidmaatschapsvoorwaarden kunnen wij besluiten een eventuele vordering uit
handen te geven aan een incassobureau.
Prijzen:
Inschrijfgeld volwassenen: € 25,00 / kinderen € 15,00
10 rittenkaart volwassenen: € 97,50 / kinderen € 60,00
Ondergetekende verklaart hierbij de algemene voorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan :

Naam
Adres
Postcode +
woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail
Start lidmaatschap

Betaaldatum

Handtekening
Dit formulier graag ingevuld meenemen bij aanvang van de eerste les. U ontvangt dan tevens uw 10-rittenkaart.
Met ingang van januari 2019 zal er een reorganisatie gaan plaatsvinden met betrekking tot het
abonnementsysteem binnen onze studio. Er zullen tevens prijswijzigingen doorgevoerd worden welke
noodzakelijk zijn voor de continuiteit van de studio. Wij zullen u hierover op tijd informeren. Tot die tijd blijft alles
hetzelfde en bent u niet aan enig abonnement gebonden.

