Algemene voorwaarden (2020)
Naam: Con Amore Waarland
Email adres: Conamorewaarland@gmail.com
Website: Conamorewaarland.nl
Adres: Kerkstraat 63
Postcode: 1738 BJ Waarland
Postadres: Leiakker 22 (1738AG Waarland)
TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN:
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen van Con Amore
Waarland
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat schriftelijk
aangeven.
CONTRIBUTIE:
1. Betaling van de contributie dient vooraf voldaan te worden.
2. De contributie wordt middels een factuur naar uw mail verstuurd.
3. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de docenten
4. De contributie is gebaseerd op 1 keer per week.
5. Afmelden kan per jaar en gebeurt vóór 15 mei. Bij een te late afmelding (na 15 mei)
zijn wij genoodzaakt € 25,00 euro administratie, betreft de KNGU kosten in rekening
te brengen. Anders wordt het abonnement stilzwijgend verlengd.
6. De contributie kan per jaar gewijzigd worden. Dit wordt via de website met u
gecommuniceerd.
7. Bij latere aanmelding wordt de contributie naar het aantal weken dat u nog kunt
sporten berekend.
8. Bij latere aanmelding wordt de contributie naar het aantal weken dat u nog kunt
sporten berekend.
9. Besluit u voortijdig te stoppen met de sportlessen wordt er geen restitutie uitbetaald.
LIDMAATSCHAP:
1. Een normaal verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 30 juni.
2. U betaalt voor 40 lesweken op jaarbasis (tenzij u deelneemt aan het actie tarief).
3. Als door onvoorziene omstandigheden de vereniging ophoudt te bestaan, kan er
geen aanspraak gemaakt worden op gedeeltelijke restitutie van de contributie.
4. Con Amore zal bij het annuleren van een desbetreffend sportseizoen het al
afgeschreven bedrag terugstorten.
LESSEN:
1. Als u als lid aan 1 of meerdere lessen niet kunt deelnemen, geeft dit geen aanspraak
op restitutie van de contributie.
2. Uitvallen van lessen, b.v. tijdens vakanties of vanwege erkende feestdagen of
vanwege andere redenen geeft een lid geen recht op gedeeltelijke restitutie van de
contributie.
Deze lessen worden niet ingehaald, tenzij dit anders wordt gecommuniceerd.

3. De contributie is gebaseerd op 1 les per week. U mag uiteraard voor een andere les
altijd deelnemen aan twee proeflessen.
4. Tijdens vakanties en feestdagen zijn er geen lessen.
STARTERACTIE 2020
1. De startersactie van september 2020 is alleen geldig als u zich voor de week 38 (1409-20 t/m 18-09-20) opgeeft. Hierna is het niet meer mogelijk om gebruik te maken
van de startersactie 2020.
2. Doe je mee aan een actie wordt de contributie stilzwijgend verlengd, tenzij je van
tevoren aangeeft niet te willen verlengen
3. Week 48 (23-11-2020 t/m 29-11-2020) is de laatste week om je af te melden voor de
startersactie 2020.
UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID:
1. Ieder lid van de vereniging beoefent sport voor eigen risico en verklaart de vereniging
niet aansprakelijk te stellen voor ontvreemding of beschadiging van persoonlijke
eigendommen voor zover aanwezig in de gymzaal, sportzaal, kleedkamers of
daarbuiten.
Mocht u vragen hebben over de algemene voorwaarden vernemen wij dit graag.
Con Amore Waarland
Conamorewaarland@gmail.com

