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Spelregels Jolijf 

Algemeen 

1. Deze Spelregels zijn van toepassing op alle lessen en activiteiten gegeven door Jolijf en gelden 

zonder uitzondering voor iedere deelnemer. Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan 

met deze spelregels. 

Betaling 

2. De kosten van de groepslessen worden betaald per blok of via een rittenkaartsysteem. Er zijn drie 

blokken per jaar. Voor alle lessen en activiteiten geldt dat betaling plaatsvindt voorafgaand aan 

deelname. 

3. Bij niet tijdige betaling, zullen administratiekosten in rekening worden gebracht. Restitutie van 

cursusgeld voor gemiste lessen of niet-gebruikte rittenkaarten is niet mogelijk. Uitzonderlijke 

situaties daargelaten (zoals verhuizing). Een en ander ter beoordeling van Jolijf.  

Afwezigheid/opzegging 

4. Opzeggen van de wekelijkse groepslessen kan tot 1 maand voorafgaand aan het volgende blok, 

schriftelijk of per e-mail. Later opzeggen betekent dat de cursist het cursusbedrag van het volgende 

blok verschuldigd is. 

5. Ingeval van onvoorziene afwezigheid van de docent zal zo mogelijk voor vervanging worden 

gezorgd. Indien dit niet mogelijk is, krijgt de cursist het betreffende lesgeld retour.  

Wijzigingen 

6. Jolijf heeft de vrijheid om deze Spelregels te wijzigen. Cursisten worden hierover tijdig 

geïnformeerd en ontvangen desgewenst een nieuw exemplaar. De meest recente versie is te vinden 

op de website.  

7. Jolijf heeft de vrijheid om cursusbedragen, -tijden en -data te wijzigen. Cursisten worden hierover 

voorafgaand aan een nieuwe cursusperiode geïnformeerd. De cursist kan in dit geval opzeggen 

zonder rekening te houden met een opzegtermijn. 

Aansprakelijkheid 

8. De cursist is verplicht lichamelijke klachten te melden aan de docent. De cursist wordt geacht in 

staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of de 

behandelend(e) specialist(en) te worden geraadpleegd.  

9. De cursist volgt de lessen op eigen risico. Jolijf is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele 

schade of opgelopen letsel van de cursist. Jolijf is evenmin aansprakelijk voor verlies of diefstal en 

schade van persoonlijke eigendommen. 

Huisregels 

10. De cursist dient zich te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen de panden waar de 

lessen plaatsvinden. 

 

Deze Spelregels kun je vinden op www.jolijf.nl 
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