Kwartaalkaarten
De kwartaalkaarten lopen van 1 Febr. t/m 30 April, 1 Mei t/m 31 Juli, 1 Aug. t/m 31 Okt. en 1 Nov.
t/m 31 Jan. De kosten van de kwartaalkaart kunt u vinden bij de tarieven welke zijn gepubliceerd op
de website en de betaling gaat per automatische incasso per maand.
Voorwaarden Kwartaalkaart:
1.

De kwartaalkaart is strikt persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan andere
personen.

2.

De kwartaalkaart is uitsluitend geldig binnen 1 kwartaal en bevat 13 lessen.(u betaald 12
lessen de 13e les is gratis)

3.

De niet opgereden lessen komen aan het eind van het kwartaal te vervallen.

4.

Indien er niet gereden kan worden dient u dit te melden

5.

De afgemelde lessen kunnen niet worden ingehaald

6.

Voor de vervallen lessen i.v.m. feestdagen kunnen niet worden ingehaald.

7.

Indien er naast een kwartaalkaart meer losse groepslessen worden gereden in datzelfde
kwartaal dan geldt hetzelfde tarief als een losse les.

8.

Kinderen kunnen groepslessen volgen vanaf 8 tot 18 jaar voor junior tarief, daarna geldt een
senior tarief.

9.

Automatische incasso is verplicht en het maandelijkse bedrag wordt de 1e werkdag van de
maand van uw rekening afgeschreven.

10.

Worden bedragen gestorneerd dan krijgt u een factuur met extra € 5,- administratiekosten.

11.

Er worden over de kwartaalkaarten geen facturen verzonden. Wilt u echter toch een factuur
ontvangen dan betaalt u € 5,- administratiekosten en ontvangt u een factuur over de gehele
kaart na het rijden van de 1e les van de kwartaalkaart. Deze dient u binnen 14 dagen te
voldoen.

12.

Opzeggen van het kwartaalabonnement dient schriftelijk te gebeuren, per 1e van de maand en
minimaal 1 maand voor het verstrijken van het kwartaal. Indien u opzegt binnen het lopende
kwartaal kunt u geen gebruik maken van de kwartaalkorting en zullen de lessen met
terugwerkende kracht tot het begin van dat kwartaal worden omgerekend naar het losse
lessen tarief.

13.

Het komt voor dat er binnen een kwartaal 12 of 14 dagen zijn, indien dit het geval is kunt u
slechts 12 of toch 14 lessen rijden.

