
VOORWAARDEN KWARTAALKAART/ LESSEN RSC ZEEWOLDE 
Regels: 

 De kwartaalkaart is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar. Er vindt geen 
restitutie plaats als u, om wat voor reden dan ook, besluit te stoppen met rijden. 
De kwartalen beginnen vast 1-2, 1-5,1-8 en 1-11. 

 De kwartaalkaart is uitsluitend geldig binnen 1 kwartaal, en bevat 12 betaalde 
lessen de 13e les is gratis. 

 De niet opgereden lessen aan het einde van het kwartaal komen te vervallen. 

 Lessen dienen te worden afgemeld indien er niet wordt gereden. Er kan 1 les 
per kwartaal worden ingehaald binnen het lopende kwartaal. 

 Voor de vervallen lessen i.v.m. de feestdagen zullen compensatielessen 
worden aangeboden, dit zal vermeld worden in de kantine en op de website. 
Kunt u deze compensatieles niet, dan komt deze te vervallen. 

 De kaarthouder is zelf verantwoordelijk voor het afspreken van de inhaalles. De 
inhaalles dient wel binnen het lopende kwartaal ingehaald te worden.  

 Naar uitzonderingsgevallen wordt per incident apart gekeken en kan alleen 
door Patrick of Iris beslist worden. 

 De kwartaalabonnementen gelden voor alle reguliere lessen. Carrousel blijft op 
basis van aparte abonnementen. Springlessen en zitlessen worden los betaald, 
hier geldt wel hetzelfde tarief als een kwartaalkaartles. 

 Er is een vaste plaats in de les op basis van 1x per week, wisseling van de 
groepsles kan uitsluitend in overleg met de instructie.  

 Indien er naast de kwartaalkaart (13 lessen) meer losse groepslessen worden 
gereden in datzelfde kwartaal, dan geldt hetzelfde tarief als een 
kwartaalkaartles! 

 Indien er vast 2 groepslessen per week worden gereden, wordt hier een een 
losse les voor kwartaalkaarttarief aangemaakt. 

Betaling: 

 Wanneer u begint midden in het kwartaal, dan worden er eerst losse lessen in 
rekening gebracht. 

 Betaling gaat in termijnen en het maandelijkse bedrag wordt de laatste werkdag 
van de maand van uw rekening afgeschreven. De kwartaalkaart wordt in 3 
maandelijkse termijnen afgeschreven. (Guppen: €50,- Jeugd: €72,- 
Volwassenen: €79,-) 

 Automatisch incasso is niet verplicht, wil men geen automatische incasso dan 
moet de betaling in 1x voldaan worden.(het hele kwartaalbedrag) voordat het 
kwartaal begint.  

 Worden bedragen gestorneerd en deze worden niet voor de 15e van die maand 
betaald, dan krijgt u een factuur met extra €2,50, - administratiekosten. 

 Indien een incasso 3x maal gestorneerd wordt, wordt deze uit het 
incassosysteem gehaald en kunt u geen gebruik meer maken van de 
automatische incasso. U dient het abonnement in 1x voor aanvang van het 
kwartaal te voldoen.  

 Opzeggen van het kwartaalabonnement dient schriftelijk te gebeuren, met een 
opzegtermijn van 1 maand. Indien u in het lopende kwartaal opzegt vervalt uw 
kwartaalvoordeel, en zullen de lessen (ook reeds gereden lessen) met 
terugwerkende kracht tot het begin van het kwartaal omgerekend worden naar 
het losse lestarief. Wanneer u de lessen binnen de maand opzegtermijn niet 
meer op rijdt wordt tot de einddatum het kwartaaltarief doorberekend. 

 Het komt voor dat er binnen een kwartaal 12 of 14 lesdagen zijn, indien dit het 
geval is kunt u slechts 12 of toch 14 lessen rijden.  

 Indien u geen kwartaalabonnement neemt, maar losse lessen dan gelden de 
losse les tarieven: (Jeugd €23.50 Volwassenen €25.50 Guppen €13.50) 

 De losse lessen dienen 24 uur van te voren worden afgemeld, wanneer deze 
om wat voor reden dan ook binnen deze 24 uur wordt afgezegd wordt deze in 
rekening gebracht.  


