
Algemene voorwaarden.
wekelijkse lessen 

nieuwe inschrijving :                                                                                                                                               
om je startdatum te wijzigen kun je tot minimaal 1 week voor de geplande begindatum contact opnemen met 
ons. Als het mogelijk is zullen we veranderingen doorvoeren. Een wijziging korter dan een week voor de 
startdatum zal worden behandeld als een annulering.

Als je je inschrijving meer dan een week voor de begindatum annuleert, vind er een retourbetaling plaats minus 
de annuleringskosten a €25,-   Als je binnen een week annuleert kunnen we je betaling niet retourneren. 

maandelijkse betaling na inschrijving 
Graag voor de eerste van de maand je betaling voldoen. Na betaling is er geen retourbetaling meer mogelijk van 
lessen die je niet wilt of ongelukkigerwijs kunt volgen.

Geannuleerde lessen 
Bij afwezigheid van Patricia zal er naar een vervangend docent gezocht worden. In geval de les geannuleerd 
wordt, worden de kosten in de betaling voor de volgende maand verrekend of worden de kosten terug betaald     
( €22,50 per les). 

Partner Training 

wijzigingen na inschrijving
Als je een wijziging wilt aanbrengen in de data waarvoor je ingeschreven hebt, neem dan, minimaal 5 
werkdagen vóór de datum, die je wilt wijzigen (maandag tot vrijdag) contact met ons op. Indien mogelijk zullen 
we wijzigingen doorvoeren. Als je ons minder dan 5 werkdagen voor de betreffende datum contact, zullen we dit 
als een annulering behandelen.

Annulering lessen 
Als je meer dan 5 werkdagen voor de gereserveerde datum annuleert, vind er een retourbetaling plaats minus de 
annuleringskosten a €35,-   Als je binnen 5 werkdagen voor de betreffende datum annuleert kunnen we je 
betaling niet retourneren.

Als de les door ons geannuleerd wordt, krijg je een volledige retourbetaling .

Privé sessies

wijzigingen na boeking                                                                                                                                
Als je een afspraak wilt wijzigen neem dan zo snel mogelijk contact met ons op en waar mogelijk plannen we 
dan een nieuwe datum. Als je ons minder dan een week voor de betreffende datum contact, zullen we dit als een 
annulering behandelen. 

Annulering privé sessies                                   
Als je je afspraak meer dan een week vooraf annuleert, zullen we de aanbetaling retourneren, minus de 
annuleringskosten a €25,- Als je binnen een week voorafgaand aan de betreffende datum annuleert kunnen we je 
de aanbetaling niet retourneren.

Als de afspraak door ons geannuleerd wordt, zullen we contact met je opnemen en waar mogelijk een nieuwe 
afspraak inplannen of zorg dragen voor een volledige retourbetaling.
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