Spelregels Wekelijkse groepslessen Do-In Yoga
Het seizoen
Het seizoen loopt van september 2018 t/m juni 2019, en bestaat dus uit 10 lesmaanden. Er zijn geen lessen
tijdens schoolvakanties en andere speciale dagen. Een kalender met alle lesdagen en niet-lesdagen is te
raadplegen op www.kitaal.nl. Er zijn dit seizoen totaal 34 lessen per lesgroep.
Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt indien mogelijk een vervanger geregeld, eventueel de mogelijkheid
tot een inhaalles geboden of het lesgeld van 1 les teruggestort.
De lesgroepen
Een overzicht van de huidige lesgroepen en lestijden vind je op de site. We houden een maximum aan van 7 vaste
deelnemers per groep. Er kunnen af en toe 8 deelnemers aanwezig zijn. De groepen kunnen blijven bestaan
wanneer er gemiddeld per groep minimaal 5 deelnemers zijn. Mocht een groep langere tijd uit minder personen
bestaan dan kàn dit een reden zijn tot het opheffen van de groep. Ook kunnen andere onvoorziene
omstandigheden leiden tot een stopzetten van de lessen tijdens het seizoen. De betreffende deelnemers worden
hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Eventueel reeds betaald lesgeld zal gerestitueerd worden.
Deelnemer
Je kunt mee doen aan de groepslessen door deelnemer te worden. Meld je hiervoor aan door een mailtje te
sturen naar Marriët (info@kitaal.nl). Graag hierin je naam, adres en telefoonnummer. Geef aan voor welke groep
en tijd je voorkeur uitgaat, en of een ander dagdeel of tijdstip een alternatief voor je zou kunnen zijn. Na
bevestiging ben je deelnemer.
Als deelnemer van de groep wordt jouw plekje vrij gehouden. Ben je een aantal lessen afwezig dan vindt er geen
restitutie plaats van het lesgeld en is er geen mogelijkheid om de les alsnog in te halen.
Er geldt tijdens het seizoen een maand opzegtermijn. Aan het eind van het seizoen stopt dit automatisch. Je
ontvangt dan informatie en de mogelijkheid tot opgave voor een nieuw seizoen. Als bestaande deelnemer heb je
hierin voorrang.
Betalen
Je betaalt € 29,75 per maand, gedurende de 10 lesmaanden waarin er lessen zijn (in juli en augustus 2018 dus
niet). Over het hele seizoen bezien komt dit neer op € 8,75 per les, inclusief btw (er zijn 34 lessen).
Als deelnemer draag je er zelf zorg voor dat de betaling (€ 29,75 per maand of een veelvoud hiervan in één keer)
telkens vóór aanvang van de betreffende lesmaand overgemaakt wordt op:
NL09 RBRB 0850 28 10 16 (Regiobank) op naam van Kitaal,
Graag met vermelding van jouw naam en lesgroep in de omschrijving.

Contact
Voor aanmelding, betaling en opzeggen neem je contact op met Marriët van Elewoud (info@kitaal.nl).
Bij ziekte, afmelden voor de les en dergelijke heb je rechtstreeks contact met de docente.

