Inschrijving

Naam
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Geboortedatum
Plak hier je pasfoto

Telefoonnummer
E-mailadres
Medische bijzonderheden

Ik kies voor

O Tai Chi voor beginners, wekelijks op maandagmiddag
O Tai Chi voor gevorderden, wekelijks op maandagmiddag
O Qigong, wekelijks op woensdagochtend
O Qigong, tweewekelijks op woensdagavond
O Specifieke Qigong-cursus, namelijk
O Strippenkaart Tai Chi
O Privéles
O Anders, namelijk

Gewenste betaalwijze
reguliere cursussen

O Eerste betaling met iDeal, daarna automatische afschrijving
O Contant per 1 september en 1 februari (korting +/- €15,-)

Ik wil de nieuwsbrief
ontvangen

O Ja
O Nee

Ik ken Tai Chi Delft via
Datum
Handtekening

Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden voor consumenten van Tai Chi Delft
van toepassing. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart ondergetekende de
algemene voorwaarden en de huisregels ontvangen, gelezen en begrepen te hebben.
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Lesaanbod

Dag en tijd

Frequentie

Locatie in Delft

Aantal lessen
per jaar

Kosten per
maand
Incasso

Tai Chi voor
beginners

Ma 16:00 – 17:10
uur

Wekelijks

Raam 20

36

Tai Chi voor
gevorderden

Ma 16:50 – 18:00
uur

Wekelijks

Raam 20

36

49,95

240,00

Qigong
wekelijks

Wo 09:15 – 10:30
uur

Wekelijks

Nieuwe
Langendijk 3

33

59,95

290,00

Qigong
tweewekelijks

Wo 20:00 – 21:45
uur

Tweewekelijks

Kristalweg 107

19

48,00

232,00

Qigong
specifieke vorm

Wo 10:45 – 11:45
uur

Wekelijks (vraag
naar de perioden)

Nieuwe
Langendijk 3

Op aanvraag

Op aanvraag

Op aanvraag

49,95

Kosten per
halfjaar
Contant
240,00

Genoemde kosten zijn voor consumenten inclusief BTW, voor bedrijven gelden andere tarieven
BTW bedraagt 6% of 21%, afhankelijk van type cursus en locatie
Betaling, korting en proeflessen.

Bij inschrijving maakt u een keuze tussen betaling per automatische maandelijkse afschrijving of contant per half jaar.

Bij automatische afschrijving: betaling in 10 termijnen. Opzegtermijn minimaal 1 volledige kalendermaand schriftelijk of per mail.

Contant per half seizoen. Betaling per 1 september en 1 februari, of evenredig deel van de overgebleven periode. Korting +/- €15,- per jaar.
Geen restitutie mogelijk.

Bij het volgen van 2 soorten lessen per week/2 weken: 33% korting op de goedkoopste les.

Studentenkorting: 33% op vertoon van collegekaart.

Voor minima geldt een speciaal tarief. Neem hiervoor contact op.

Proeflessen in het reguliere rooster: Tai Chi, proefles gratis, Qigong proefles €10,-.

Strippenkaart uitsluitend mogelijk in de Tai Chi lessen. 6 strippen € 95,-. 3 maanden geldig.

Losse lessen Tai Chi €18,-.
Bijzondere voorwaarden voor groepslessen voor consumenten.
In geval van strijdigheid prevaleren deze voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden.
Artikel 1. Betaling lesgeld (hiermee vervalt punt 9 vd algemene voorwaarden)
1. Betaling lesgeld van de doorlopende lessen, vindt plaats per maandelijkse automatische afschrijving, of contant per half jaar.
Juli en augustus geen afschrijving.
2. Afschrijving van het lesgeld vindt in de laatste week van de maand voorafgaand van de maand waarop het cursusgeld van toepassing is plaats.
3. Voor cursussen met een bepaalde looptijd, en workshops, geldt betaling van het gehele cursusbedrag voor aanvang van de workshop of
cursus.
4. Het lesgeld is ook verschuldigd indien een deelnemer, om welke reden dan ook, één of meer malen niet in staat is aan de les/cursus deel te
nemen.
Artikel 2. Duur overeenkomst, opzegging en opzegtermijn
1. De opzegtermijn bedraagt 1 kalendermaand. Dit betekent dat bij opzegging per bijvoorbeeld 1 januari, de schriftelijke afmelding voor 1
december moet plaatsvinden.
2. Gemiste reguliere lessen, kunnen binnen 2 maanden worden ingehaald, indien er plaats is. Inhalen kan uitsluitend in reguliere lessen.
3. Restitutie is uitsluitend mogelijk bij ziekenhuis opname.
4. In geval van langdurige ziekte (langer dan maand) of zwangerschap, kan het lidmaatschap gedurende maximaal een half jaar bevroren
worden. Het verzoek hiervoor dient schriftelijk/per mail te worden ingediend, uiterlijk 16 dgn voor aanvang van deze maand. Er zal dan
geen afschrijving plaatsvinden.
5. Bij uitschrijving ten gevolge van vakantie oid, zal er bij een hernieuwde inschrijving binnen 3 lesmaanden (dus niet juli en augustus) een extra
termijn in rekening worden gebracht.
Artikel 3. Toestemming publicatie en gebruik fotomateriaal
1. Door aanvaarding van de algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk toestemming verleend om tijdens de verschillende bijeenkomsten foto’s
en video’s te maken waarop deelnemers staan.
2. Deelnemers geven toestemming aan Tai Chi Delft om de foto’s en video’s te publiceren c.q. te gebruiken. Onder meer, maar niet uitsluitend
op sociale media en op websites en/of voor promotiemateriaal van Tai Chi Delft.
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