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 Soest, januari 2016 
 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN - TAI CHI PETER DE JONG 

 
TAI CHI Peter de Jong wil haar diensten graag zo veilig en prettig mogelijk kunnen leveren aan al haar 
deelnemers. Daarvoor zijn een aantal regels noodzakelijk. 
 
1. Deelname 

1.1. Over deelname aan lessen wordt uitsluitend besloten door TAI CHI Peter de Jong. 
Toegang tot lessen kan niet worden geëist. Waar in dit document gesproken wordt over 
lessen dan betreft dit zowel reguliere wekelijkse lessen, cursussen of workshops. 

1.2. Het lesgeld dient contant bij de eerste les, maar uiterlijk twee (2) weken na aanvang van 
de lessen te zijn voldaan. Waar in dit document gesproken wordt over lesgeld dan 
betreft het zowel het lesgeld voor reguliere lessen, cursussen als workshops. 

1.3. Indien het lesgeld niet tijdig is voldaan, dan behoudt TAI CHI Peter de Jong zich het 
recht voor deelname te weigeren. 

1.4. Voor reguliere lessen, cursussen en workshops geldt een minimum aantal deelnemers. 
Dit minimum wordt op de website vermeld. In het geval van onvoldoende deelnemers 
behoudt TAI CHI Peter de Jong zich het recht voor om de activiteit niet door te laten 
gaan. Indien een les, cursus of workshop niet start, zal TAI CHI Peter de Jong degenen 
die zich hebben ingeschreven uiterlijk een (1) week voor de aanvang van de les hierover 
informeren. Reeds betaald lesgeld wordt gerestitueerd. 

1.5. Restitutie van lesgeld, dat vooraf is betaald, is mogelijk tot twee (2) weken voor 
aanvang van de lessen. 

1.6. Restitutie van lesgeld is na aanvang van de lessen is niet mogelijk. De introductieles 
voor beginners is de aanvang van de beginnerlessen, indien men zich tijdens deze les 
inschrijft.  

1.7. In uitzonderlijke gevallen kan TAI CHI Peter de Jong na overleg met de deelnemer 
besluiten om na aanvang van de lessen (een deel van) het lesgeld te restitueren. TAI CHI 
Peter de Jong besluit in individuele gevallen of dit artikel van toepassing is. Een 
deelnemer kan geen rechten aan dit artikel ontlenen. 

1.8. Indien een deelnemer gebruik maakt van een geschenk-, tegoed- of kortingsbon dient 
deze bon bij de bij de eerste les ingeleverd te worden.  

1.9. Indien er afwijkende prijsafspraken zijn gemaakt dan worden die altijd schriftelijk 
bevestigd.  

1.10. Deelnemers die jonger zijn dan 18 jaar dienen bij hun eerste les een ondertekende brief 
van hun ouders/verzorgers te overhandigen, waarin hun ouders/verzorgers 
toestemming geven voor deelname aan de lessen. 
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2. Veiligheid 

2.1. Om veiligheidsredenen is het dragen van armbanden, kettingen en andere sierraden 
tijdens de lessen niet toegestaan. 

2.2. De deelnemer gedraagt zich met respect naar de andere deelnemers, de docent en 
andere aanwezigen. Indien dit niet het geval is, zal de docent de deelnemer daarop 
aanspreken. Bij het constateren van wangedrag, intimidatie of misbruik behoudt Tai Chi 
Peter de Jong zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten voor het volgen van 
verdere lessen/workshops, terwijl de verplichting tot het betalen van de 
lessen/workshops waarvoor men zich heeft ingeschreven blijft bestaan. Er wordt dan 
ook geen betaald lesgeld gerestitueerd. 

2.3. De deelnemer dient eventuele blessures te melden voor aanvang van de les. Samen met 
de docent kan dan worden bepaald in welke mate de deelnemer kan meedoen met de 
les. 

2.4. De deelnemer is zelf verplicht verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid gedurende 
deelname aan de trainingen. 

2.5. TAI CHI Peter de Jong accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruiken of 
misbruiken van technieken die tijdens de trainingen worden getoond. 

2.6. TAI CHI Peter de Jong accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de mate van 
effectiviteit van de geleerde technieken. 

2.7. TAI CHI Peter de Jong accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enig letsel, van 
lichamelijk of psychische aard, opgelopen tijdens of na de lessen, tenzij het letsel te 
wijten is aan ernstige nalatigheid of grove schuld van de docent. 

2.8. TAI CHI Peter de Jong doet geen gezondheidsclaims. Zij garandeert geen gezondheid en 
is evenmin aansprakelijk voor ziekte. 

2.9. TAI CHI Peter de Jong accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of 
vermissing van eigendommen van deelnemers voor, tijdens of na de lessen. 

 
3. Overige 

3.1. TAI CHI Peter de Jong zal gegevens van deelnemers nooit openbaar maken of verkopen. 
3.2. TAI CHI Peter de Jong zal gegevens van deelnemers alleen verstrekken aan instanties, 

indien zij daar wettelijk toe wordt verplicht. 
3.3. TAI CHI Peter de Jong zal alles wat tijdens of in het kader van de lessen verteld wordt, in 

principe als strikt vertrouwelijk behandelen, tenzij de informatie gebruikt kan worden 
om schade aan personen te voorkomen/verminderen. 

3.4. Technieken die worden getoond tijdens de trainingen, en informatie die wordt 
verstrekt, zullen door deelnemer als vertrouwelijk worden behandeld. 

 
-einde- 


