
INFORMATIE QIGONGLESSEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN 

LESPERIODES 
Het lesjaar wordt opgedeeld in 3 periodes: september t/m december 
      januari t/m maart 
      april t/m juli 
OVEREENKOMST 
De cursist gaat bij inschrijving of deelname een overeenkomst aan met Touché. Deelname aan de 
lessen betekent akkoord gaan met de algemene voorwaarden. Hiervoor wordt van de cursist 
gevraagd het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen.  
 
BETALING 
De cursist kan kiezen voor een strippenkaart of een abonnement. De betaling geschiedt per bank of 
contant aan het begin van elke lesperiode. De cursist verbindt zich in principe aan een vaste lestijd, 
maar in overleg kan een les op een ander tijdstip worden gevolgd. Met deelname aan de lessen gaat 
de cursist een betalingsverplichting aan. Het is enkel mogelijk losse lessen te volgen wanneer er in de 
betreffende groep ruimte is, dit dient van te voren bij de docent nagevraagd te worden.  
 
OPZEGGEN 
De cursist die lessen volgt met een strippenkaart kan bij het volmaken van de strippenkaart beslissen 
om wel of niet een nieuwe strippenkaart te nemen. Abonnementhouders verbinden zich voor één 
periode en dienen voor het einde van de periode het abonnement op te zeggen. Bij tussentijdse 
opzegging vindt geen restitutie van het reeds betaalde lesgeld plaats.  
 
GEMISTE LESSEN 
Als abonnementhouders een les niet kunnen volgen dan is het mogelijk om in zijn of haar plaats een 
vriend(in) of familielid mee te laten doen (alleen op de afgesproken lestijd). Er vindt bij gemiste 
lessen door vakantie of ziekte van de cursist geen restitutie van het lesgeld plaats. Gemiste lessen 
kunnen, als er ruimte is, op een ander tijdstip worden ingehaald. Hiervoor zullen in de toekomst op 
verschillende dagen en tijdstippen meer mogelijkheden ontstaan. 
 
ANNULERING DOOR TOUCHÉ 
Touché heeft het recht om zonder opgave van redenen de lessen te annuleren. In het lesprogramma 
is vaak ruimte om een eventueel gemiste les op een ander moment in te halen. Overschrijdt het 
aantal geannuleerde lessen de extra lessen, dan wordt lesgeld gerestitueerd of verrekend met een 
volgende periode.  
 
AANSPRAKELIJKHEID 
Touché verplicht zich de qigong-lessen naar inzicht en vermogen uit te voeren. Deelname aan de 
lessen geschiedt op eigen risico van de deelnemer. De cursist is verplicht om lichamelijke klachten of 
zwangerschap te melden bij de docent. Deelname is alleen mogelijk als uw gezondheid geen 
belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met de huisarts. Touché is niet verantwoordelijk 
voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van 
lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les.  
 
UITSLUITSEL 
Touché heeft het recht deelname van een cursist te weigeren als deze niet aan zijn/haar 
betalingsverplichtingen heeft voldaan. Touché heeft het recht een deelnemer de toegang tot de 
lessen te weigeren zonder opgave van reden. Touché heeft huisregels met betrekking tot het gebruik 
van de ruimte. Deelnemers die hier niet aan willen voldoen kunnen uitgesloten worden.  
 
  


