Voorwaarden voordeelcursus
Uitleg
U krijgt zeven weken lang één uur training op dezelfde dag en tijd. De trainingen van deze cursus
bieden wij goedkoper aan dan de flexibele trainingskaart. Voor de duur van de cursus is een vaste
leraar ingeroosterd. Wordt deze leraar vervangen vanwege ziekte, dan vind er middels ons
leerlingvolgsysteem een goede overdracht plaats.
Betaling
Als de eerste training binnen drie weken plaatsvindt, dan moet de cursus direct bij de reservering
worden betaalt.
Reserveert u langer dan drie weken vooruit, dan moet u van het cursus bedrag € 25,- aanbetalen.
Het resterende bedrag betaalt u aan de receptie voorafgaande uw eerste training.
Wanneer u telefonisch, per mail of online reserveert, kunt u met iDEAL of Paypal betalen.
Wanneer u aan de receptie reserveert, kunt u pinnen of contant betalen.
Annulering cursus voor volwassenen
Bij deze voordeelcursus kunt u een training verplaatsen onder de volgende voorwaarde: annuleer
tijdens de cursusreservering de training die u niet kunt, of stuur binnen zeven dagen voor de
verhinderde trainingsdatum een e-mail met de annulering aan info@skicentrumheerhugowaard.nl.
In dit geval krijgt u deze training terug in de vorm van een lastminute-training.
Ons lastminute-aanbod kunt u vinden op de homepage van www.Skicentrumheerhugowaard.nl.
Hier wordt een overzicht getoond van alle actuele vrije trainingen in de komende 24 uur.
Indien u zich hebt vergist in de totale keuze voor deze voordeelcursus voor volwassenen, waarvan
u de trainingen dus niet kunt verplaatsen, dan kunt u deze cursus omzetten naar een flexibele
trainingskaart. Een strippenkaart bestaat ook uit zeven trainingen, maar deze kunt u wel vrij
inplannen en verplaatsen. Wanneer u voor deze omzetting kiest, moet u wel het verschil bijbetalen
tussen de flexibele trainingskaart en de voordeelcursus.
Annulering cursus voor kinderen
Bij deze voordeelcursus kunt u maximaal één training verplaatsen onder de volgende voorwaarde:
annuleer tijdens de cursusreservering de training die u niet kunt, of stuur minimaal zeven dagen
voor de verhinderde trainingsdatum een e-mail met de annulering aan info@skidiscovery.nl.
Mits er door andere kinderen ook bijtijds trainingen worden geannuleerd, kunnen wij het ene vrije
plekje ruilen met het andere. De reservering van de inhaaltraining kan pas plaatsvinden nadat de
tweede training is geweest. Er vinden namelijk in de eerste week van de cursus nog steeds
boekingen plaats voor de gehele cursus. Komt u alstublieft direct na de tweede training bij de
receptie vragen of er een geschikte plaats voor uw kind vrij is.

