Algemene Voorwaarden Mejor Sports
Een heel lesuur duurt 50 minuten
Een half lesuur duurt 25 minuten
Mejor Sports kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of
diefstal van persoonlijke eigendommen.
Waar mogelijk worden afgelaste trainingen vanwege weersomstandigheden
ingehaald. Indien nodig op andere dagen en tijden dan de reguliere lesdag en tijd.
Mocht er sprake zijn van tijdelijke sluiting van de locatie, worden de lessen
doorgepland naar het volgende seizoen.
Facturen en declaraties worden per e-mail verstuurd. Het mailadres is
administratie@mejor.nl. Daarop staan de betalingsvoorwaarden en termijnen
vermeld.
Bij het uitblijven van de declaraties en/of facturen, kan de desbetreffende trainer de
cursist de toegang tot de les ontzeggen. Dat ontslaat de cursist of ouders/verzorgers
niet van de betalingsverplichting.
Ook zullen alle kosten die van rechtswege gemaakt worden
(incassobureau/deurwaarder/rechtbank) ten laste komen van de cursist of
ouders/verzorgers van de cursist.
Voor het versturen van betalingsherinneringen en /of sommaties ten aanzien van de
verzonden facturen kan, per herinnering € 15.00 administratiekosten in rekening
gebracht worden.
Restitutie van lesgelden is slechts in zeer specifieke situaties mogelijk.
En slechts na overleg met de desbetreffende trainer en de directie van Mejor Sports
Het annuleren van een cursus is tot 14 dagen voor aanvang kosteloos.
Tussen 14 en 7 dagen voor aanvang wordt 50% van het cursusbedrag in rekening
gebracht. Bij annuleren in de laatste 7 dagen voor aanvang wordt het volledige
cursusbedrag in rekening gebracht.
De trainers van Mejor Sports behouden zich het recht voor om, op basis van het
Cursist Volg Systeem, de samenstelling van de groepen te wijzigen op een andere
manier samen te stellen. Dit in overleg en samenspraak met de cursisten zelf of hun
ouders / verzorgers.
Factuurbedragen tot € 200,00 dienen binnen de gestelde termijn voldaan te worden.
Bedragen boven € 200,00 mogen in twee termijn voldaan worden, zoals vermeld op
de factuur die per e-mail, in de vorm van een PDF, verstuurd wordt.

