Algemene voorwaarden Tamara Bulham
Betalingen
De lessen dienen middels vooruitbetaling, voor vervaldatum van de gestelde betaaltermijn, te worden
e
voldaan. Rond elke 10 van elke kalendermaand worden de facturen aan de deelnemende kandidaten
verstuurd. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
Veiligheid
Tijdens de lessen is het dragen van een goedgekeurde veiligheidscap en rijlaarzen/jodpurs met chap
voor iedereen ten alle tijden verplicht. Wordt niet aan de veiligheidsvoorschriften gehouden, behoudt
Tamara Bulham zich het recht voor, om uit veiligheidsredenen de betrokkene de les te ontzeggen.
Abonnement
Het afgesloten abonnement is persoonsgebonden. De ingeschreven kandidaat, welke voor de
abonnementsgelden verantwoordelijk is, mag enkel en alleen aan de ingeschreven lessen deelnemen.
Afmelden van lessen
Het afmelden van een les dient minimaal 24uur voor aanvang van de les te gebeuren anders vervalt het
recht op een inhaalles.
Aanvang lessen
Om de lessen op tijd van start te kunnen laten gaan is het van belang dat iedereen minimaal een half
uur van te voren aanwezig is om de les voor te bereiden. Een ieder die niet op tijd aanwezig is, kan voor
de betreffende les geweigerd worden. In overleg met Tamara Bulham is een eventuele inhaal les
mogelijk.
Vakantiesluiting
In het lesgeld is rekening gehouden met een sluiting van de manege gedurende 6 weken per jaar, 3
weken zomersluiting(bouwvak), 2 weken rond de kerstdagen en 1 week in de voorjaarsvakantie. De
stops zijn bedoeld om de paarden weer even tot rust te laten komen van het harde werken. Omdat we
van mening zijn dat ook de lesklanten niet alle 52 weken per jaar hun les volgen hebben we gekozen
voor een sluiting in de periode dat de meeste lesklanten op vakantie zijn.
U betaald een lager tarief per les ter compensatie van de lessen die u mist door sluiting van de manege.
De data wanneer de manege gesloten is zullen binnenkort op de website worden vermeld.
Inhalen van gemiste lessen
Als u een les mist kunt u deze binnen 3 maanden inhalen, u zult dit zelf in overleg met uw instructrice
binnen de termijn moeten inplannen.
Dit is onder voorbehoud van beschikbaarheid in de lessen.
Voor lessen die uitvallen door bv ziekte van de instructeur of feestdagen geld dezelfde regeling als bij
een gemiste les.
Opzegtermijn
Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren waarbij een opzegtermijn van 1 kalendermaand gehanteerd
wordt.
Meerdere lessen per week
Lest u meerdere malen per week dan kunt u hiervoor een extra abonnement afsluiten, hiervoor worden
dezelfde tarieven gehanteerd.
Aansprakelijkheid
Het deelnemen aan de groepslessen, privélessen, losse lessen en lessen op privé locatie geschiedt
geheel op eigen risico.
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