Paar kleine huisregels Bias-Cut DIY Fashion Workshops & Lessons
In de algemene voorwaarden staat officieel dat lessen niet ingehaald kunnen worden. Dit
omdat mijn cursussen vrij kort zijn, de groepen klein en de ruimte beperkt is. Er is in
verband met het corona virus op dit moment een extra beperking wat betreft het aantal
deelnemers in verband met de kleine ruimte.
Ik heb in het verleden wel veel geëxperimenteerd met mogelijkheden, alles inhalen, of
helemaal niets… uiteindelijk heb ik wat regeltjes gemaakt om toch het een en ander
tegemoet te komen. Toen ik startte met het geven van mijn lessen wist ik ook niet dat
mensen tegenwoordig zo vaak op vakantie gingen. Eigenlijk maak ik liever geen regels,
omdat ik zelf niet van regels hou. Maar op een gegeven moment ging ik me een
afmelding van een cursist meer aantrekken dan de cursist zelf en raakte ik overspannen
van het hele systeem zonder regels en alle vragen en chaos die dat met zich mee bracht.
Ik overwoog om die reden te stoppen met les geven, of ik moest wat verandering
aanbrengen in mijn systeem.
De lessen die voor aanvang van de cursus als gemist worden afgemeld, kunnen
alleen ingehaald worden indien er plek is in de andere les. Deze gemiste lessen
meld je voor aanvang van de 1e les via email: info@dorrithderoode.nl
Vermeld in dezelfde mail ook wanneer je graag wil inhalen (tijdstip en datum)
en dan kijk ik in het rooster of dit ook mogelijk is. Het corona virus heeft dit
allemaal wat ingewikkelder gemaakt, hiervoor vraag ik je begrip. Ik doe mijn
best maar kan geen inhaalles garanderen.

Ik boek de inhalers in, in een rooster. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Het kan dus zijn dat er op de gewenste dag geen plek is. Hou daar rekening
mee.
Ik geef geen extra lessen buiten de bestaande lessen speciaal voor inhalers.
De gemiste lessen kunnen niet als tegoed mee genomen worden naar een
volgende serie lessen, maar alleen ingehaald tijdens de periode van de cursus
waarin de les gemist wordt, indien plek. Ook worden er geen lessen verrekend
met bijvoorbeeld de volgende cursus en er kan geen geld terug gegeven
worden.
Lessen dienen 48 uur voor aanvang van de cursus 100% betaald te zijn. Na de
betaling is de deelname pas officieel. Is de les niet betaald en is er sprake van
een wachtlijst, dan vervalt de inschrijving en gaat de plek naar iemand op de
wachtlijst.
Bij het afzeggen van de gehele cursus binnen 48 uur voor aanvang van de les,
wordt er 50% van het bedrag in rekening gebracht. Bij annulering 24 uur voor
aanvang van de cursus 100% van het totaal bedrag.
Nieuwe cursisten kunnen instromen in de klassen indien die nog niet vol zijn en
betalen dan het deel aan lessen dat ze volgen. Let op dit geld alleen voor
nieuwe mensen die niet eerder een les hebben gevolgd bij Bias Cut DIY
workshops. Het is verder niet mogelijk om halve cursussen te volgen.
Blijf svp thuis wanneer je je niet lekker voelt. Wegens het Corona virus heb ik
een extra inhaalmogelijkheid gemaakt. Voel je je niet lekker blijf thuis. Inhalen
kan officieel niet, maar ik geef je de mogelijkheid om met een andere cursist te
ruilen van les binnen de lopende cursus. Dit moet je wel zelf regelen. Een
andere cursist kan dan bijvoorbeeld een dubbele les volgen wanneer jij niet kan
komen door ziekte, en wanneer je weer beter bent, kan jij op een ander tijdstip
een dubbele les volgen.
Er wordt niet afgeweken van dit regelement, alleen in het geval dat de
deelnemende cursist een ongeneeslijke ziekte krijgt of heeft. In dat geval
zoeken we samen naar een oplossing.
Belangrijk is dus dat je zelf zorgt dat je er zoveel mogelijk bent, omdat de inhaallessen
beperkt zijn. Ik hoop dat dit duidelijk is en je hier begrip voor hebt.
Dankjewel en tot snel!
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