Voorwaarden Rock ’n Romper
1.

Maandabonnement
1.1 Betaling geschied per 1e van de maand.
1.2 Je dient zelf zorg te dragen voor de maandelijkse betaling van het abonnementsgeld d.m.v een automatische
overschrijving.
1.3 In de overschrijving vermelden: ‘Abonnement 2 lessen / Abonnement onbeperkt’ gevolgd door de naam van je
kind.
1.4 Bij ineens betalen van 6 maanden vooruit ontvang je 10% korting. Je kunt dit zelf van het over te schrijven
bedrag inhouden.
1.5 Per les kun je met 1 of 2 volwassenen komen. Het maakt niet of jij dit zelf bent, of je partner of opa of oma,
etc.
1.6 Wanneer je een 2e kind ouder dan 9 maanden meeneemt, wordt een halve lesprijs voor het 2e kind gerekend.
1.7 2e kinderen onder de 9 maanden mogen altijd gratis mee.
1.8 Je zit niet vast een 1 bepaalde lesdag. In de datumprikker kun je op alle dagen naar keuze inschrijven.

2.

Strippenkaart
2.1 De strippenkaart is 6 maanden geldig.
2.2 De strippenkaart is niet persoonsgebonden.
2.3 Op 1 strip kunnen 1 of 2 volwassenen met 1 kind de les bezoeken.
2.4 Het maakt niet of jij zelf meekomt, of je partner of opa of oma, etc.
2.5 Wanneer je een 2e kind ouder dan 9 maanden meeneemt, wordt een halve strip voor het 2e kind gerekend.
2.6 2e kinderen onder de 9 maanden mogen altijd gratis mee.
2.7 Je zit niet vast een 1 bepaalde lesdag. In de datumprikker kun je op alle dagen naar keuze inschrijven.

3.

Inschrijven
3.1 Inschrijven op de lessen gebeurt via de datumprikker.
3.2 Je krijgt hiervoor een persoonlijke uitnodigingslink toegestuurd.
3.3 Bij voorkeur schrijf je voor 17:00 de dag ervoor in om een indicatie te hebben van het aantal deelnemers.

4.

Afmelden voor de les
4.1 Je kunt je tot 2 uur van tevoren kosteloos uitschrijven via de datumprikker, daarna wordt de les in rekening
gebracht.
4.2 Bij last minute afmelden word je verzocht ook een appje aan de docente te sturen.

5.

Feest- en vakantiedagen
5.1 Er is geen les tijdens feestdagen en (gedeeltes van) schoolvakanties.
5.2 Het maandbedrag is het hele jaar gelijk, onafhankelijk van het aantal feest- of vakantiedagen in die maand.

6.

Afwezigheid van de docente.
6.1 Bij ziekte of onverwachte afwezigheid van de docente vervalt de les.
6.2 Het streven is 40 lesweken in een jaar te behalen. Wanneer dit nog steeds haalbaar is worden verder geen
maatregelen getroffen.
6.3 Wanneer het minimum van 40 lesweken niet meer haalbaar is wordt naar een oplossing gezocht zoals extra
lessen volgen in een andere maand, het verruimen van de geldigheidsduur van de strippenkaart of het regelen
van een vervanger.

7.

Maandabonnement opzeggen
7.1 De opzegtermijn is 1 maand.
7.2 Je kunt zelf je automatische overschrijving stopzetten met inachtneming van de opzegtermijn.
7.3 Stel de docente hiervan op de hoogte, in verband met een indicatie van het aantal deelnemers.

8.

Coronamaatregelen
8.1 Wanneer de lessen een langere periode niet live gegeven kunnen worden, worden deze vervangen door
zoomlessen of lesvideo’s.
8.2 Voor overige coronamaatregelen zie mijn Coronaprotocol

