Voorwaarden maandabonnement
Artikel 1: Inhoud
1. Een maandabonnement geeft recht op een les op een vaste dag in de week. Een
maanabonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar;
2. iedereen dient zich te houden aan de huisregels;
3. bij het afsluiten van een abonnement worden deze algemene voorwaarden en huisregels
gemaild aan derden en indien gewenst overhandigd. Deze algemene voorwaarden en huisregels
zijn ook gepubliceerd op onze website: www.pretmeteenshet.nl
4. naast deze voorwaarden zijn ook de algemene voorwaarden van toepassing.
Artikel 2: Looptijd
1. Zonder tijdige opzegging loopt dit abonnement door t/m oktober van het desbetreffende jaar;
2. het abonnement kan zowel door u als door Shetlanderij van Liemeer worden opgezegd, met
inachtneming van de opzegtermijn van twee weken oftewel voor de 15e van elke maand;
3. indien u geen gebruik wenst te maken van een maandabonnement dan vervalt het
maandvoordeel en wordt voor de lessen het losse tarief berekend.
Artikel 3: Betalingsvoorwaarden
1. Alle algemene voorwaarden met betrekking tot betalingsvoorwaarden zijn van toepassing;
2. betalingen dienen de 1e van de maand overgemaakt te zijn of contant overhandigd te worden
vóór aanvang van de eerste les van de maand;
3. Indien de betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden dan worden er € 5,- administratiekosten bij u
in rekening gebracht;
4. indien een abonnement wordt afgesloten na het nemen van een proefles (een proefles heeft het
tarief voor een losse les) dan worden de kosten van de proefles in mindering gebracht op het
abonnement;
5. wanneer een abonnement halverwege de maand start dan wordt het verschuldigde lesgeld
berekend naar rato van het aantal lessen dat wordt genoten in de betreffende maand;
6. restitutie is niet mogelijk;
7. de kosten voor deelname aan extra georganiseerde activiteiten zoals buitenritten, pretdagen
etc. zijn niet bij het lesgeld inbegrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht.
Artikel 4: Annulering
1. Indien u cq uw kind niet aan een les kan deelnemen dan dient u dit vóór 8:30u op de
desbetreffende lesdag aan Susanne Bos door te geven. Deze les kan dan in onderling overleg op
een ander tijdstip worden ingehaald, zolang dit binnen dezelfde maand plaatsvindt. U dient dit
zelf te regelen;
2. er mag maximaal 2x per maand worden ingehaald, bij maanden met 5 weken maximaal 1x;
3. Indien u de les niet tijdig annuleert dan kan deze niet worden ingehaald en kan evenmin
aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het lesgeld. Indien u door bijzondere
omstandigheden gedurende een langere periode niet kunt deelnemen aan de lessen, worden in
onderling overleg nadere betalingsafspraken gemaakt.
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Artikel 5: Vervallen lessen
1. Lessen kunnen soms niet doorgaan in verband met verplichte vrije dagen, hieronder vallen onder
andere Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag en Pinksteren;
2. deze verplichte vrije dagen kunnen worden ingehaald;
3. Shetlanderij van Liemeer is gerechtigd om lessen wegens bijzondere omstandigheden te laten
vervallen. In dat geval wordt de les de op de volgende nota in mindering gebracht.
Artikel 6: Vakanties
1. In de vakanties gaan de lessen gewoon door;
2. Een gemiste les wegens een vakantie kan worden ingehaald, mits aan de voorwaarden van
artikel 4 annulering is voldaan;
3. Twee gemiste lessen in de zomervakantie kunnen worden ingeruild voor een waardebon voor
een buitenrit.
Artikel 7: Slecht weer
1. Bij slecht weer gaan de lessen gewoon door;
2. Bij slecht weer kan de les bestaan uit spelletjes in de (verwarmde kantine) en/of poetsen van de
pony’s (overdekt);
3. voor opzeggen in verband met slecht weer geld artikel 4: Annulering.
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