SPORTCLUB

Algemeen
Sportclub F en F The Inner Way is een School voor Inner
lijke Ontwikkeling en Rust. In onze Huis- en gedragsregels
beschrijven we de spelregels en omgangsvormen die wij
belangrijk vinden. Veilig sporten en plezier maken met el
kaar is onze motto.
Aanmelding
Aanmelding dient altijd schriftelijk te gebeuren via de
volledig ingevulde antwoordstroken welke onderdeel
uitmaken van de verstrekte cursusinformatie.
De antwoordstroken dienen volledig ingevuld en ondertekend te zijn.
Aanmelden kan tot uiterlijk vijf werkdagen voor de
aanvangsdatum tenzij anders vermeld in de cursusinformatie.

Reglementen workshops
en cursussen
Afwijkende regelingen
Zoals ook eerder reeds benoemd, is
het mogelijk dat er per workshop/
cursus/ trainingsweekend/ seminar
afwijkende voorwaarden gelden;
deze worden dan duidelijk
cursusinformatie. Dit geldt ook voor
eventuele kortingsregelingen,
combinatieregelingen etc.
Het is mogelijk dat zich omstandigheden voordoen
waardoor de leiding moet besluiten de activiteit
niet door te laten gaan, het door u gestorte bedrag
wordt dan op uw rekening teruggestort. De leiding
behoudt het voorrecht aanmeldingen zonder
opgaaf van redenen af te wijzen.

Betaling
Betalingen geschieden in beginsel uitsluitend per
automatische incasso door middel van een
lier. Eventueel kunnen betalingen in overleg (in
termijnen) per bank gedaan worden. In een
aantal gevallen is in overleg ook contante
betaling mogelijk. De volledige betaling dient in
ieder geval uiterlijk op de sluitingsdatum van de
inschrijving voldaan te zijn.

Annulering
Annuleren kan tot vier weken voor aanvang van de
activiteit. Bij annulering tot vier weken vóór aanvang
ontvangt u het gehele bedrag retour, onder aftrek van
€50,00 aan administratiekosten. Daarna is er geen
resitutie meer mogelijk. Annulering dient altijd schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Bij annulering in de periode
na de sluiting van de inschrijving, of kortingsactie of
binnen vier weken voor aanvang van de activiteit is geen
resitutie van de betaalde gelden meer mogelijk. In de
annuleren nog niet betaald is, bent u het volledige
bedrag alsnog verschuldigd.
Als een workshop/ cursus/ trainingsweekend/ seminar door ons toedoen niet door
kan gaan, of u niet kunt deelnemen omdat de cursus is overtekend, ontvangt u
altijd het volledig door u gestorte bedrag terug. overigens behoudt de leiding het
voorrecht aanmeldingen zonder opgaaf van redenen af te wijzen.
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