Gedrags- en lesbepalingen
Om een plezierig en veilige omgeving te creëren voor onze leerlingen, ouders en bezoekers
heeft All in Balance gedrags- en lesbepalingen opgesteld. Door afspraken te maken over
gedrag, creëer je een sfeer waarin mensen rekening houden met elkaar en elkaar zo nodig
durven aanspreken op een respectvolle en begripvolle wijze. Dat is een basis om iedereen
binnen All in Balance met plezier te laten genieten en zich veilig te laten voelen.
Gedragsbepalingen:


De lessen beginnen op vaste tijden. Wanneer u bij uitzondering niet op tijd kunt zijn of
u of uw kind is afwezig, neem dan svp van te voren contact met ons op om ons
daarover te informeren.



Buitenschoenen zijn niet toegestaan tijdens de lessen.



We adviseren gemakkelijk zittende kleding tijdens de lessen, om soepel te kunnen
bewegen.



Eten en drinken is tijdens de les niet toegestaan met uitzondering van een flesje
water.



Pesten en overig aanstootgevend gedrag word niet getolereerd. Wanneer u dit
constateert, laat ons dit dan svp zo spoedig mogelijk weten.



Als er problemen zijn maak het ons bespreekbaar dan zoeken we samen naar een
oplossing.



We houden met elkaar het gebouw en de omgeving netjes.



Mobiele telefoons zijn niet toegestaan tijdens de lessen.



Beeld- en/of geluidopnames van de lessen zijn in verband met Privacywetgeving niet
toegestaan, tenzij uitdrukkelijke voorafgaande toestemming hiervoor is gegeven.

Lesbepalingen:


Het seizoen loopt van september tot en met juni.



Als u bij ons lessen wilt volgen dient u het inschrijfformulier in te vullen en te
ondertekenen.



Aan het einde van de maand ontvang u een factuur met het maandbedrag. Deze
dient binnen twee weken betaald te zijn. U kunt er ook voor kiezen om het bedrag te
pinnen op de locatie.
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Bij opzegging heeft u een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient schriftelijk
voor de 1ste van de volgende maand te worden gedaan.
Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald en worden bij opzegging ook niet
gerestitueerd.



Het maandelijkse lesgeld is gebaseerd op 36 lessen per les- dan wel schooljaar.



In de vakantie maanden Juli en augustus, alsmede in alle tussenliggende
schoolvakanties worden geen lessen gegeven. Deze periodes worden ook niet in
rekening gebracht en dus ook niet verrekend bij opzegging.



Bij opzegging krijgt u een factuur over de reeds genoten lessen, echter geen restitutie
van het gehele lesgeld.



Lesdagen en vakanties staan vermeld op de website.

Mochten er zaken onduidelijk zijn of u heeft verbeterpunten, laat het dan svp weten.
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