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Voorwaarden en betalingsvoorwaarden 

 

Proefles 

Een proefles is mogelijk voor een vaste les van 1 uur. Als aansluitend een abonnement voor minimaal een half jaar wordt 

afgesloten is deze proefles gratis. Zie verder de informatie op de website. 

Aanmelden 

Aanmelden voor de les van jouw keuze kan door de stappen te volgen op de website. Je hebt meerdere keuzes. 

Die mogelijkheden en de financiële afhandeling die daarop volgt doorloop je vanzelf in de daarvoor bestemde online 

formulier(en) op de website. Daar staan ook de actuele tarieven. Je geeft daarbij ook aan dat je akkoord gaat met de 

Incasso(bij abonnementen) of de afschrijving via Ideal(voor een los ticket of een workshop(serie))en dat je de 

voorwaarden hebt gelezen en daarmee instemt 

Deelname 

Deelname aan lessen is voor eigen risico.  Bij twijfel over eventueel lichamelijke geschiktheid dien je dit vooraf te 

bespreken en desnoods de eigen huisarts of behandelaar(bijv. fysiotherapeut) te raadplegen. Eventueel kan hierna in 

overleg met StudYoPi een aangepast programma worden samengesteld. Ook tijdens deelname aan lessen moet je 

klachten tijdig te melden. Eventueel lichamelijke aandoeningen moeten voor rekening van  de eigen 

ziektekostenverzekering behandeld worden.  

Vakanties 

Tijdens schoolvakanties(van deze regio) zijn er geen lessen, zie daarvoor de website.  

Les gemist?  

Er bestaat een mogelijkheid om een gemiste les in dezelfde week in te halen. Je hebt daarvoor op de website de 

mogelijkheid om een wisselles te vragen. Je kunt daar zien of er plek beschikbaar is. 
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Opzeggen  

De opzegtermijn is twee maand en opzeggen dient schriftelijk te gebeuren  

Lesgeld  

Het cursusgeld wordt op de 15e van elke kalendermaand automatisch afgeschreven.  

Het cursusgeld wordt jaarlijks 11 keer geïncasseerd. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.  

Machtiging  

Bij aanmelding heb je aangegeven dat je akkoord bent met de Incassoprocedure. Je kunt, als je niet akkoord bent met de 

afschrijving van cursusgeld,  binnen de daarvoor geldende termijn bij jouw eigen giro of bankkantoor opdracht geven het 

bedrag terug te boeken.   
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