ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de lessen die gevolgd worden
bij atelier Goselaere in Ruinen.
1. Deelname aan de lessen gebeurt op volgorde van aanmelding. Mocht(en) de
groep(en) vol zijn dan word je (indien gewenst) op een wachtlijst geplaatst.
Informatie over de kosten van de lessen en proefles vind je op de website
www.goselaere.nl.
2. Bij aanvang van de lessen wordt een lessenkaart, formulier-privacyverklaring
en factuur overhandigd. De betaling moet binnen twee weken plaats vinden.
3. De lessenkaart is een half jaar geldig en is strikt persoonlijk. Je kunt bij
aanvang van de lessen aangeven of je om de week of wekelijks gaat komen.
Er wordt gewerkt met een vastgesteld rooster. De geldigheidsduur van de
kaart blijft in beide gevallen een half jaar.
4. De reguliere (school) vakanties (herfst, kerst, meivakantie) en de vastgestelde
feestdagen tellen mee in de geldigheidduur. De zomerperiode (2 maanden
sluiting) wordt niet meegerekend.
5. Je wordt bij aanvang van de lessen op de hoogte gebracht van ons privacy
beleid. Je tekent hiervoor een akkoordverklaring.
6. Atelier Goselaere is niet aansprakelijk voor:
•
•
•

enige vorm van lichamelijk letsel ten gevolge van deelname aan de lessen
schade aan meegebrachte eigendommen of verlies of diefstal daarvan
schade aan auto/fiets bij parkeren op het terrein

CORONA maatregelen:
7. Mocht het door Covid-19 noodzakelijk zijn de lessen te staken, dan worden
deze gemiste lessen voor de geldigheidduur van de lessenkaart niet
meegerekend.
8. In verband met Covid-19 vragen we je niet op de lessen te verschijnen als je
last hebt van verkoudheidsklachten, hoesten of koorts. Als je meer dan 24 uur
klachtenvrij bent ben je weer welkom. Houd vooralsnog 1.5 meter afstand van
elkaar.
9. Vooralsnog kunnen de lessen met een vastgesteld rooster om de week
afgenomen worden, dit om de 1.5.meter te garanderen.
10. Je gaat automatisch akkoord met deze lesvoorwaarden bij betaling van de
lessenkaart.

.

