
Algemene voorwaarden Studio PSI 2016/2017. 

Artikel 1: Inschrijven en betalen. 

• 1.1 
 Inschrijven bij Studio PSI geeft u het recht op het 
deelnemen aan het blok, waarvoor betaald is. 

• 1.2  
Er wordt een vaste groepsles gekozen waar hij/zij 
wekelijks aan deelneemt. 

• 1.3 
 Studio PSI werkt met blokken .Je kan dan een gemiste les 
gratis inhalen, mits je van start bent gegaan binnen de 
eerste 6 lessen van het blok anders vervalt deze optie en 
kan je een gemiste les inhalen op een andere dag. 

• 1.4  
Iedereen betaalt iedereen per blok. 
Binnen 2 weken na het starten van het nieuwe blok dient 
de betaling te zijn volbracht. Dit kan contant of per 
overschrijving. NL 96 RABO 0308242017 t.a.v. PSI, 
Pilates studio Ilona. 

Indien je er voor kiest om per keer te betalen is dit in 
overleg mogelijk, maar zal de les prijs hoger liggen dan als 
je per blok betaalt. 

Artikel 2: Annuleren en verschuiven van een les. 

• 2.1 
Afmelden kan tot 24h voorafgaand aan de les, voor  
groepslessen en de xtend barre lessen.  

• 2.2 
Indien er niet binnen 24 uur voorafgaand aan de les 
geannuleerd is zal deze les doorberekend worden. 



• 2.3 
Gemiste lessen kunnen worden ingehaald op een andere 
dag (in overleg) en binnen het blok. 

• 2.4 
Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk en de       
lessen zijn niet mee te nemen naar het nieuwe blok. 

• 2.5 
Bij ziekte, blessure, zwangerschap of operatie kunnen de 
lessen stopgezet worden in overleg. 

Artikel 3: Feestdagen en schoolvakantie. 
  

• 3.1 
Tijdens feestdagen is Studio PSI gesloten. 

• 3.2 
Studio PSI volgt de Nederlandse schoolvakanties en is in 
die vakanties gesloten of in overleg met de deelnemers 
beperkt open. 

• 3.3 
In de zomer is er een aangepast zomerprogramma.  
De lessen vinden indien mogelijk plaats op het strand. 

Artikel 4: opzeggen en later inschrijven. 

• 4.1 
Indien de deelnemer beslist om halverwege het blok te 
stoppen zal deze hiervoor geen restitutie ontvangen. 

• 4.2 
Opzeggen kan per blok. 

• 4.3 
Indien je halverwege het blok inschrijft betaal je nog voor 
de overgebleven lessen. 

Artikel 5: Aansprakelijkheid. 



• 5.1 
Lessen en workshops zijn eigen verantwoordelijkheid en 
risico van de deelnemer. 

• 5.2 
Studio PSI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
schade, verlies of persoonlijk letsel dat ontstaan is tijdens 
of ten gevolge van de lessen. 

• 5.3 
Studio PSI is niet aansprakelijk voor vermissing of schade 
van persoonlijke eigendommen van de deelnemer. 

• 5.4 
Deelnemer dient Studio PSI op de hoogte te stellen van 
eventuele veranderingen in de gezondheid of fysieke 
gesteldheid. 

Artikel 6: Overige. 

• 6.1 
Studio PSI behoudt zich het recht om wijzigingen in de 
algemene voorwaarden aan te brengen. 

• 6.2 
Studio PSI behoudt zich het recht om lessen te annuleren, 
het lesrooster of abonnement vorm te wijzigen en een prijs 
aanpassing door te voeren. 

• 6.3 
Studio PSI, zal bij annuleren van een les een extra les 
aanbieden of de vervallende les in de inhaalweken geven. 

• 6.4 
Studio PSI garandeert de privacy van alle persoonlijke 
informatie. 


