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Algemene voorwaarden inexpressie
1. Inschrijving & deelname wekelijkse lessen
• Voor iedere les laat u uw leskaart afstempelen en registreert u zich met naam op de presentielijst.
• Kom op tijd in de les, wanneer de les is begonnen kunt u die les helaas niet meer deelnemen.

2. Betalen
Restitutie van reeds betaalde lesgelden wordt niet verleend, ongeacht de omstandigheden.

3. Annulering of wijziging
• inexpressie heeft het recht lessen te wijzigen of annuleren, welke wordt gemeld op de website.
• Deelnemers worden tevens via de nieuwsbrief geïnformeerd over betreffende roosterwijzigingen.
• Tijdens de schoolvakanties kan het rooster worden aangepast, wat betekent dat er minder lessen gegeven kunnen
worden. De geldigheidsduur van een leskaart wordt dan aangepast.
• De geldigheidsperiode van de 5 en 10 lessenkaart kan aangepast worden bij het wijzigen/annuleren van lessen door
inexpressie.
• Door uzelf gemiste lessen zijn altijd voor eigen rekening.

4. Veiligheid en aansprakelijkheid
• Deelname aan alle lessen, workshops, cursussen of andere activiteiten vanuit inexpressie geschiedt op eigen risico.
• U beseft zelf verantwoordelijk te zijn voor uw lijf en gaat hiermee respectvol om door het lichaam niet in houdingen te
dwingen, maar met zachtheid gebruik te maken van de bewegingsmogelijkheden.
• Bij twijfel over geschiktheid van de oefeningen stopt u en raadpleegt u voor uw gezondheid eerst een arts.
• inexpressie, vertegenwoordigers van inexpressie, samenwerkende partners van inexpressie en Saskia Fekkes, zijn
volledig uitgesloten van alle aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van goederen en/of persoonlijk letsel voor,
tijdens of na deelname aan een training, workshop, les of welke activiteit dan ook.
• inexpressie, noch Saskia Fekkes kan aansprakelijk worden gesteld voor enige blessure in welke vorm dan ook.

5. Wijzigingen
• Alle genoemde prijzen op de website zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 oktober 2011. Ze gelden totdat wijziging van deze
algemene voorwaarden door inexpressie wordt gemeld via e-mail en op de website.

6. Klachten
• U kunt uw klacht melden via saskia@inexpressie.nl.
• Uw klacht wordt binnen 24 uur in behandeling genomen en er wordt gezocht naar een passende oplossing voor alle
betrokken partijen.
• Indien er geen oplossing mogelijk is, zijn betrokken partijen bevoegd de betreffende overeenkomst per direct te
ontbinden of ongedaan te maken.
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