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Fatima van den Boom 
Salemate 19 
7006 AC  Doetinchem 
T. (0314) 36 05 65 
E. fatimavandenboom@tele2.nl 

A l g e m e n e  l e v e r i n g s v o o r w a a r d e n  

Totstandkoming van de overeenkomst 
De overeenkomst tussen ‘Fatima Yoga & Dans’ en de deelnemer komt tot stand door het  invullen van het daartoe 
bestemde inschrijving- of aanmeldingsformulier. 

Betaling
Het verschuldigde contributiegeld dient middels automatische incasso , 
per bank of giro, te worden voldaan. U heeft 30 dagen de tijd om de automatische incasso te herroepen. 
De lesgelden zijn per vooruitbetaling verschuldigd, steeds in de eerste week van ieder kalendermaand. 
Bij inschrijving zal éénmalig een bedrag van € 12,- in rekening worden gebracht. 
Lesgelden kunnen tussentijds verhoogd of verlaagd worden. U zult hierover tijdig, schriftelijk, over geïnformeerd 
worden. Bij onterechte retourboekingen of weigering van de incasso-opdracht ,wordt een factuur verzonden 
Inclusief 5 euro administratiekosten. 

Opzeggingen 
Leden kunnen uitsluitend schriftelijk opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggingen dienen voor de 1e van 
de nieuwe contributiemaand ingediend te zijn. Schriftelijke opzeggingen kunnen afgegeven worden aan de docent of 
gestuurd worden naar: Fatima van den Boom, Salemate 19, 7006 AC  Doetinchem. 

Wijzigingen
Wijzigingen van adresgegevens, bank- of gironummer, etc., dienen tijdig en schriftelijk doorgegeven te worden aan 
‘Fatima Yoga & Dans’. ‘Fatima Yoga & Dans’ behoud zich het recht de algemene voorwaarden te wijzigen. Alle 
wijzigingen zullen tijdig kenbaar gemaakt worden.  

Vakanties
In de zomervakantie zal ‘Fatima Yoga & Dans’ over een periode van vier weken gesloten zijn. Tijdens de kerstvakantie 
zal ‘Fatima Yoga & Dans’ twee weken gesloten zijn. De lessen die in deze weken gegeven zouden worden, worden dan 
ook niet in rekening gebracht. ‘Fatima Yoga & Dans’ zal tijdig en schriftelijk aangeven om welke weken het gaat.  

Inhalen lessen
Bij afwezigheid door ziekte kunnen gemiste lessen op een nader te bepalen tijdstip, in overleg met 
de docent, ingehaald worden. Er bestaat geen mogelijkheid voor restitutie. 
Alle lessen die men inhaalt dienen binnen een periode van een maand ingehaald te worden. 


