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1. Het maandbedrag voor automatische betaling is gebaseerd op 49 lessen per jaar.
Tijdens de schoolvakanties gaan de lessen gewoon door, m.u.v. de zomervakantie.
De zwemschool heeft 3 weken een zomerrooster. U wordt tijdig op de hoogte gesteld van deze roosterweken.
De zomerroosterweken vallen niet onder uw abonnement.
2. De zwemschool is gesloten op de volgende dagen:
- 1 januari Nieuwjaarsdag
- Carnavalszondag, Carnavalsmaandag en Carnavalsdinsdag
- 1e en 2e Paasdag
- 27 april Koningsdag
- Hemelvaartsdag
- 1e en 2e Pinksterdag
- 24 december Kerstavond vanaf 18.00 uur
- 25 december 1e Kerstdag
- 26 december 2e Kerstdag
- 31 december Oudejaarsavond vanaf 18.00 uur
3. Afmelden / inhalen van een les.
U krijgt een persoonlijke inlogcode waarmee u op uw persoonlijke pagina op www.jufangela.nl
kunt inloggen om een les af te melden. Uiterlijk 1 uur voor aanvang van uw les.
Op deze site kunt u ook een nieuwe les reserveren. Een inhaalles is altijd op een ander tijdstip
dan uw eigen les en zijn persoonsgebonden. Met uitzondering van bz/pz/kz en reguliere abc-les, deze
inhaallessen mogen naar een broertje of zusje mits hij of zij in ons systeem is.
Inhaallessen kunnen niet gebruikt worden voor betaling abonnement.
Na beëindiging abonnement vervalt het recht op inhaallessen.
Van restitutie van inhaallessen is geen enkele sprake.
4. Er geldt een opzegtermijn van 2 weken voor de nieuwe betaalperiode ingaat.
U dient schriftelijk op te zeggen voorzien van uw handtekening.
Bij niet schriftelijk opzeggen loopt uw abonnement door voor eenzelfde betaalperiode.
5. Bij wijziging ABC-lestijd, of de lestijd van een afkoopgroep, op uw verzoek, wordt administratiekosten in rekening
gebracht.
6. De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van uw eigendommen.
7. Het is verboden meegebrachte drank- of etenswaren te nuttigen in het pand van Willemsen Sport.
8. De directie is bevoegd bij daartoe aanleiding gevend of gegeven gedrag, u, zonder teruggave van lesgeld en/of
lessen uit het pand van Willemsen Sport te verwijderen, dan wel u de toegang tot de zwemschool te ontzeggen.
9. Bij 2e en/of 3e stornering lesgeld wordt administratiekosten berekend.
10. De directie behoudt zich het recht voor om bij niet tijdige betaling en of storneren van het lesgeld derden te
belasten met het nemen van incassomaatregelen. Alle met de incasso gemoeide kosten, met inbegrip van
buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de klant.
11. De directie behoudt zich het recht voor de lestijden en tarieven te wijzigen. U wordt van deze wijzigingen z.s.m.
op de hoogte gebracht.
12. De directie behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Ook hiervan wordt u
tijdig op de hoogte gebracht.

