Algemene voorwaarden dansseizoen 2018-2019
Inschrijving en Betaling
De inschrijving van de les(sen) vindt plaats via de website van MAS&CO. De inschrijving betreft een heel dansseizoen dat
loopt van september 2018 t/m juni 2019. De betaling kan in 1 of 3 termijnen voldaan worden. Bij betaling in 3 termijnen
komt er een toeslag van € 12,50,- op het totaalbedrag.
*Eerste termijn: betalen vóór 1 september 2018.
*Tweede termijn: betalen vóór 1 januari 2019.
*Derde termijn: betalen vóór 1 april 2019.
Bij inschrijving na 1 januari kan er in 2 termijnen betaald worden. Bij het volgen van een extra les ontvangt de klant een
korting van 20% op de extra les van 60 minuten. De klant ontvangt een factuur met het verschuldigde lesgeld. Het lesgeld
wordt door de klant overgemaakt op rekeningnummer RABO NL13 RABO 0115946152 t.n.v. M. Tielemans o.v.v.
factuurnummer.
De inschrijving is pas definitief als MAS&CO. het lesgeld - of een gedeelte daarvan bij betaling in termijnen - heeft
ontvangen. Bij inschrijving later in het seizoen wordt het bedrag berekend vanaf het afnemen van de eerste les.
Tussentijds beëindigen
Er kan op ieder moment in het jaar worden uitgeschreven. Dit dient schriftelijk of via een email te gebeuren.
MAS&CO. stuurt een bevestiging van uitschrijving. Bij uitschrijving blijft de klant het gehele cursusgeld (t/m juni)
verschuldigd. Ook bij betaling in termijnen.
Restitutie
Restitutie van het cursusgeld vindt uitsluitend plaats in geval van ziekte of een ongeval, waardoor de cursist
langer dan drie maanden geen lessen kan volgen. Bij zwangerschap kunnen de lessen in hetzelfde seizoen
worden ingehaald tijdens een andere les. Het is niet mogelijk om de gemiste lessen mee te nemen naar het
volgend seizoen.
Een verzoek tot restitutie dient per email plaats te vinden. Als de uitschrijving geaccepteerd is, wordt deze per
email bevestigd onder toezending van een eindafrekening, met restitutie voor niet genoten lessen en berekening
van € 20,- administratiekosten.
Te laat betalen
Als een betalingstermijn verloopt zonder dat de betreffende betaling door MAS&CO. is ontvangen, stuurt
MAS&CO. éénmalig een herinnering. Wordt deze herinnering niet tijdig voldaan, dan ontvangt de klant een
aanmaning, waarvoor € 20,- administratiekosten in rekening wordt gebracht.
Overige bepalingen
Wijzigingen
MAS&CO. behoudt zich het recht om:
- noodzakelijke geachte programmawijzigingen aan te brengen.
- andere docenten in te schakelen indien nodig.
-de les alleen door te laten gaan bij voldoende inschrijvingen.
Schade
MAS&CO. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van
eigendommen.

MAS&CO. | Henk van Turnhoutpad 4 Haarlem | www.mas-en-co.nl | 0647029125

