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Door inschrijving verbindt u zich aan de gehele cursus.
Annulering van de cursus kan alleen schriftelijk en tot maximaal twee weken voor aanvang van de
cursus.
Een lesuur duurt 50 minuten, een half lesuur 25 minuten. De lessen worden wekelijks gegeven op
een vast tijdstip.
Tijdens de nationale en regionale vakanties en nationale feestdagen vindt er in principe geen
training plaats tenzij door de trainer en cursisten anders wordt overeengekomen. Denk hierbij aan
de mogelijkheid voor het inhalen van uitgevallen lessen.
Gemiste lessen door ziekte of andere verhinderingen van de cursist geven in principe geen recht
tot inhalen. In overleg met de trainer kunt u een vervanger voor de training vragen.
De cursist meldt zich aan voor het aantal weken wat bij de cursus staat aangegeven en is daardoor
verplicht het totale cursusgeld te voldoen.
Als de cursus door u voortijdig moet worden afgebroken vindt er geen restitutie plaats. Er mag wel
een vervanger van gelijke sterkte worden gestuurd voor de resterende weken.
Indien de trainer is verhinderd komt er een vervanger of de training wordt, in overleg, op een later
tijdstip ingehaald.
U dient lid te zijn van de vereniging waar u lessen volgt.
Is het aantal personen in een groep kleiner of groter dan wordt de lestijd respectievelijk korter of
langer. Het is ook mogelijk om het lesgeld daaraan evenredig aan te passen.
Indien er door externe omstandigheden (bv. Heel slecht weer) niet kan worden getraind, geldt
voor de jeugd dat de eerste twee keer theorie dan wel coördinatie/bewegingsscholing word gegeven. Als er nog meer uitval is, worden er nog maximaal twee inhaallessen gegeven.
Indien er door externe omstandigheden (bv. Heel slecht weer) niet kan worden getraind, zal er
voor de senioren maximaal 3 lessen worden ingehaald.
Eenmaal begonnen lessen, die door weersomstandigheden moeten worden afgebroken, worden
niet ingehaald.
De data voor de inhaallessen worden door de trainer bepaald, eventueel in overleg met de leerlingen.
Betaling geschiedt middels een factuur die u krijgt zodra de indeling bekend is.
Het volledige cursusgeld moet, binnen de op de factuur gestelde termijn, zijn voldaan.
Het volgen van een cursus geschiedt op eigen risico. De trainer is niet aansprakelijk voor ongevallen of schade welke tijdens de lessen zijn ontstaan.
Alle informatie over lesduur en lestarieven is onder voorbehoud van druk- en schrijffouten.
TKS heeft het recht om bij druk- en of schrijffouten deze te corrigeren en zal zijn klanten hiervan
op de hoogte brengen.

