Cursusvoorwaarden

U staat op het punt om zich in te schrijven als cursist bij de Stichting voor Japanse en Okinawaanse
Krijgskunsten, of heeft dat al gedaan. De deelname
aan de cursussen is aan een aantal voorwaarden
gebonden:
De Stichting voor Japanse en Okinawaanse Krijgskunsten (sjok) verplicht zich tot het verzorgen van
lessen op de vastgestelde lestijden, met uitzondering van vastgestelde feestdagen en vakanties, en
indien de accomodatie daartoe beschikbaar is. De
stichting is nooit aansprakelijk voor enige geleden
schade, hetzij van materiële, immateriële, lichamelijke of financiële aard, ontstaan als gevolg van
deelname aan de lessen en andere activiteiten van de
stichting. De stichting behoudt zich verder het recht
voor personen uit te sluiten van (verdere) deelname
aan de cursussen.
Cursusdeelname en cursusgeld
Betaling van het cursusgeld geschiedt maandelijks
en door middel van automatische incasso. De cursist
verklaart zich door inschrijving akkoord met deze
betalingsregeling. Valt de datum van inschrijving
als cursist voor de reguliere lessen in het eerste deel
van de maand (dagen 1–15), dan gaat de betaling nog
diezelfde maand in. Inschrijving in de tweede helft
van de maand (dagen 16–31) doet de betaling pas de
daaropvolgende maand ingaan. Het cursusgeld kan,
nadat de cursisten daarvan op de hoogte zijn gesteld, jaarlijks worden verhoogd. Het inschrijfgeld
voor introductiecursussen wordt bij aanmelding
à contant voldaan. Bij zowel introductiecursus- sen
als reguliere lessen geeft verhindering geen recht
op inhaallessen. Afwezigheid door vakantie, ziekte
en dergelijke geeft geen recht op teruggave c.q.
terugboeking van het cursusgeld. Wanneer er om
wat voor reden dan ook problemen zijn met de
betaling van lesgelden, kan de cursist telefonisch,
schriftelijk, of per e-mail contact opnemen. Indien
de cursist in gebreke blijft, kan de stichting een
incassobureau inschakelen.

Kortingsmogelijkheid
Studenten en mensen met een uitkering op
bijstandsniveau komen in aanmerking voor een
korting. Wie daarvan gebruik wil maken, dient bij
inschrijving (en vervolgens jaarlijks) een kopie van
respectievelijk een collegekaart of bewijs van uitkering over te leggen. Het recht op korting vervalt als
niet (langer) aan deze voorwaarde is voldaan. Het
jeugdtarief is van toepassing op cursisten tot 16 jaar.
Wie daarvan gebruik wil maken, dient een legitimatiebewijs te tonen. Iedere cursist kan op ten hoogste
één kortingsmogelijkheid aanspraak maken.
Wijzigingen
De cursist is verplicht wijzigingen in de verstrekte
gegevens (zoals in het geval van verhuizing, verval
van recht op korting, deelname aan meer/minder
lessen, enzovoort) zo spoedig mogelijk door te
geven aan de administratie van de stichting. Dat kan
per e-mail (administratie@sjok.nl) of per wijzigingsformulier. Deze formulieren zijn bij de leraar in de
dojo verkrijgbaar.
Opzeggen/uitschrijven
Opzeggen doet u schriftelijk. De uitschrijving en
stopzetting van automatische overboeking ten
gunste van de stichting vinden dan op de eerste dag
van de volgende kalendermaand plaats. Wanneer u
het cursusgeld stopzet en zich vervolgens binnen
een jaar weer inschrijft, kunnen wij besluiten €75,administratiekosten in rekening t e b r e n g e n .
Een uitzondering kan gemaakt worden voor
tijdelijke uitschrijving
in verband met stages of een tijdelijke aanstelling
elders. Voorwaarde is dan wel dat de administratie
van de stichting daarvan minstens een maand
tevoren is geïnformeerd. Dat kan ook via e-mail
(administratie@sjok.nl) of per wijzigingsformulier.
Terugboeking van cursusgeld door de cursist geldt
ook als een opzegging.
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van
deze cursusvoorwaarden, stel ze dan gerust aan de
docent. Meer informatie is ook te vinden op onze
website: www.sjok.nl.

