Voorwaarden Aquasporten
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Deelnemen aan onze aquasportlessen kan alleen via online reservering van een les
naar keuze in onze webshop. Dit kan met een los ticket of met een abonnement.
Indien u eerst een aquasport wilt uitproberen dan kunt u een proefles aanvragen via
onze website. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om de proefles in
te plannen.
Een aquasport abonnement bestaat uit 12 lessen en is 12 lesweken geldig.
Het abonnement is strikt persoonlijk en kan niet overgedragen worden aan derden.
Via uw eigen account kunt u reserveren met uw abonnement, alle gegevens inzien
m.b.t. uw abonnement en de gereserveerde e-tickets. Tevens kunt u via uw account
online uw leskaart verlengen.
Aquasportles wordt gegeven op vaste lestijden. Er zijn geen vaste lesgroepen en ook
geen wachtlijsten.
U kunt wekelijks kiezen uit diverse soorten aquasporten op verschillende dagen en
tijdstippen.
U kunt per week zelf kiezen wanneer, hoe vaak en aan welke aquasport(en) u
meedoet.
Er is geen les in de Weerter schoolvakanties en op de volgende dagen: eerste en
tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag en Koningsdag.
Na reservering ontvangt u een e-ticket waarmee u toegang krijgt tot de
gereserveerde les. Heeft u gereserveerd met een abonnement dan wordt d.m.v. het
scannen van het e-ticket aan de kassa een les van uw kaart afgewaardeerd.
Komt u niet opdagen voor de les die u gereserveerd heeft dan wordt de
gereserveerde les van uw kaart afgeboekt.
Indien een door u gereserveerde les komt te vervallen onzerzijds en u bent niet in de
gelegenheid om op een ander moment in dezelfde week een les te boeken, dan
wordt uw leskaart met een week verlengd.
Indien men zich moet afmelden in verband met ernstige ziekte, ziekenhuisopname of
langdurige blessure, dient men dit vooraf telefonisch of per mail te melden bij de
receptie van het zwembad. Uw kaart wordt dan stopgezet vanaf het moment van
ziekmelding. Achteraf ziekmelden en met terugwerkende kracht de leskaart
stopzetten is niet mogelijk.
Het aantal weken waarmee de leskaart verlengd wordt bij hervatting van de lessen
na ziekte is gelijk aan het resterend aantal weken dat de kaart nog geldig was vanaf
de ziekmelding.
Het stopzetten van uw leskaart bij afwezigheid door vakantie of ander verzuim is niet
mogelijk.
Er vindt geen restitutie van lesgelden plaats.
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