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Algemene Voorwaarden Zwangerschapscursus bij Inner Mama:
Cursus:
Neem contact op via de website om een kennismakingsles in te plannen.
Na het volgen van een kennismakingsles word je per email uitgenodigd om een
lessenpakket aan te schaffen. Een lessenpakket bestaat uit 7 lessen.
Het advies is rond week 20 te starten met de lessenreeks, hier voorafgaande kun
je een kennismakingsles volgen. Je kunt na het pakket extra losse lessen
toevoegen op basis van beschikbaarheid in jouw groep.
Afmelden
Wanneer je een les niet kan komen, meld je je af via email hallo@innermama.nl
of via app/sms op het nummer 06-51899637.
Wanneer je een les niet mee kunt doen dien je dit minimaal 1 week van te voren
aan te geven via email of whatsapp, dan kun je de gemiste les aan eind van je
pakket inhalen. Zeg je later af dan komt deze les te vervallen.
Factuur
Van je totaal geboekte lessen ontvang je een factuur. Deze factuur kan je
mogelijk declareren bij de verzekering. Hier kunnen geen rechten aan ontleend
worden.
Voorwaarden
Mocht je eerder dan de uitgerekende datum bevallen, dan krijg je het resterende
bedrag van de lessen terug na ontvangst van het geboortekaartje. Als je eerder
wil stoppen met de lessen, krijg je geen teruggaaf van lesgeld. Met uitzondering
van de volgende redenen: ziekenhuisopname, miskraam, op doktersadvies of
met ernstige bekkenklachten.
Vakantie
Als ik vakantiedagen heb of andere verplichtingen en geen invalkracht heb
gevonden dan schuiven vanzelfsprekend je lessen door. Als je daardoor lessen
overhoud na je uitgerekende datum en bevalling krijg je je geld terug. Je kunt de
lessen mee doen tot het einde van jouw zwangerschap. Mijn vakantiedagen
worden tijdig gecommuniceerd.
Het is mogelijk dat je soms niet van mij les krijgt dit i.v.m. vakantie, ziekte, of
andere werkzaamheden.
Gezondheid
Je bent zelf verantwoordelijk voor je lichaam en je kindje. Maak melding van
veranderingen en ga naar een specialist voor serieuze klachten. Inner Mama kan
niet verantwoordelijk gesteld worden voor lichamelijke klachten.
Social
Inner Mama heeft een Instagram en Facebook pagina, volg ons voor leuke

