Algemene voorwaarden


Het volledige bedrag van de rittenkaart of abonnement dient
voor aanvang van de volgende lessen of bij de eerste les te worden voldaan. Wordt dit bedrag niet
voldaan bij de eerste les, dan is het niet mogelijk om met de les mee te doen.



De rittenkaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.



Annulering na start van de rittenkaart is niet mogelijk.



Bij ernstige blessure of langdurige ziekte kan de strippenkaart worden "bevroren”. Bel in dat geval altijd
direct: 06-20891892.



Les gemist? Bel dan 06-20891892 om op een andere dag in te halen binnen de geldigheidsduur van de
rittenkaart.



Een deelnemer dient zich minimaal 24 uur van tevoren af te melden, indien dit niet gebeurt, wordt een
strip afgeschreven.



Het is je eigen verantwoordelijkheid om je gemiste lessen in te halen. Gemiste lessen geven geen recht
op restitutie, ook niet bij vakanties.



Wanneer door Qlife Studio VOF lessen worden afgezegd (bijvoorbeeld wegens vakantie of ziekte), Heeft
zij het recht de duur van de rittenkaart/ maandabonnement evenredig op te schorten



10 rittenkaart zijn 12 weken geldig. Maand contract is opzegbaar met 1 volledig kalendermaand
opzegtermijn. (voor de 1e van de maand)



Deelname aan de lessen, cursussen en personal training is geheel op eigen risico. Qlife Studio VOF kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen en/of blessures opgelopen tijdens één van deze
activiteiten.



De deelnemer verklaart volledig gezond te zijn om deel te nemen aan de lessen, cursussen en/of
personal training van Qlife Studio VOF. (raadpleeg indien nodig je huisarts).



Qlife Studio VOF is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van meegebrachte persoonlijke
eigendommen voor, tijdens of na haar activiteiten.



De deelnemer is gehouden de aanwijzingen van de medewerkers van Qlife Studio VOF, in ieders belang
en ter verzekering van hygiëne, veiligheid en een goed verloop van de activiteiten, onverwijld op te
volgen.



Er is geen mogelijkheid om te pinnen. Graag contant geld meenemen (zo gepast mogelijk). Of
overmaken voor aanvang van de volgende les op Qlife Studio VOF NL31 INGB 0008 4115 93.



Bij het aangaan van een maandabonnement gaat de deelnemer akkoord met een doorlopende
machtiging.
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