SKISH hanteert algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten en
diensten. Tevens zijn de voorwaarden terug te vinden op onze website en bij de receptiebalie.
1.

U gaat akkoord met onze algemene voorwaarden indien u op enige wijze een aankoop- of leveringsovereenkomst
aangaat met Skish.

2.

U verklaart met het aangaan van de overeenkomst dat u Skish vrijwaart van aansprakelijkheid voor de gevolgen en voor
eigen risico deelneemt aan activiteiten en gebruik maakt van de faciliteiten. De financiële gevolgen van enig ongeval of
letsel worden geheel door u gedragen.

3.

Het dragen van sieraden en het eten van kauwgom tijdens het skiën, snowboarden of squashen is niet toegestaan.
Tevens dient u alle harde of loshangende voorwerpen van en in uw kleding (zoals mobiele telefoon, sleutelbossen,
portemonnee, etc.) te verwijderen voor aanvang van het skiën, snowboarden ensquashen, en alle andere
voorkomende sportactiviteiten.

4.

Boekingen op naam in de vorm van leskaarten, abonnementen en/of lessen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

5.

Annulering of verplaatsing van een complete (geboekte) cursus is tot 10 dagen vóór de eerste lesdag nog mogelijk. Bij
annulering en restitutie van het cursusbedrag wordt door Skish €25,- administratiekosten en in mindering gebracht op
de restitutie.

6.

Restitutie van speciale cursusaanbiedingen (cursus met korting) is niet mogelijk.

7.

Een les die minimaal 48 uur voorafgaand aan aanvang van de desbetreffende les wordt afgemeld, kan in overleg
worden ingehaald. Afmelden kan of persoonlijk bij de receptie, of telefonisch tijdens openingstijden, of per mail
(info@skish.nl)
Te laat afgemelde lessen worden als gegeven beschouwd.

8.

Na een geldige afmelding dient u zelf contact op te nemen voor een nieuwe lesafspraak. Skish kan niet garanderen dat
u voor een inhaalles dezelfde weekdag en tijdstip kunt boeken. Skish streeft er naar om deze inhaallessen zo veel als
mogelijk te laten aansluiten op een cursus.

9.

Restitutie van gelden is alleen mogelijk, wanneer een annulering het gevolg is van een langdurige blessure, waarvan
een doktersverklaring wordt overlegd. De directie van Skish bepaalt en beslist over toekenning van een eventuele
restitutie in alle voorkomende gevallen.

10. Skish behoudt zich het recht voor te allen tijden zelf een les te annuleren en in overleg een nieuwe datum te plannen.
11. Gebruik van alcohol of drugs vóór en tijdens het skiën, snowboarden of squashen is niet toegestaan.
12. Er bestaat per cursist slechts één mogelijkheid voor het volgen van een introductieles
13. U bent verplicht zich bij binnenkomst eerst te melden bij de receptionist of gastheer/vrouw van Skish.
14. Het is niet toegestaan eigen meegebrachte consumpties te gebruiken.
15. In geval van wanbetaling brengt Skish de buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente in rekening aan de
cursist.
16. Skish garandeert geen vaste leraren per klant of lesuur. Voor boeking van lesdagen en lestijden zijn voorkeuren aan te
geven. Deze zijn niet te garanderen. Uiteraard streeft Skish ernaar een voor haar gasten zo optimaal mogelijk
cursusschema samen te stellen.
17. U vrijwaart Skish voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van u zelf en aanspraken van derden ten deze,
behoudens aansprakelijkheid als in artikel 2 bedoeld.
18. Skish behoudt zich het recht voor de reserveringsregels aan te passen.
19. SKI & SNOWBOARD
a.

Boekingen zijn uitsluitend geldend na schriftelijke bevestiging (factuur- en leskaart per mail) daarvan door Skish.
Aanvrager is daarna gehouden aan betaling van de door hem / haar opgedragen boeking. Een reservering is pas
definitief na ontvangst van (aan)betaling. Zonder betaling van lesgeld of cursusgeld kan door de cursist niet worden
deelgenomen aan de lessen.

b.

U bent zich ervan bewust dat het beoefenen van skiën en snowboarden risico's met zich mee brengt. Voor de
gevaren van een valpartij tijdens het skiën en snowboarden adviseren wij een ski-helm en stevige skihandschoenen te dragen. Skish hanteert de helmplicht voor kinderen tot 16 jaar.

c.

De vermelde ski- en snowboardlestarieven gelden per persoon per uur, mits anders aangegeven. In een regulier
lesuur wordt totaal een half uur op de baan les genoten. In 3 blokken van ca. 10 minuten, maximaal 3 personen per
blok, maximaal totaal 6 personen per uur. Skish deelt naar eigen inzicht cursisten op ski-niveau in. Er zijn ook
speciale lessen voor bijv. 1 tot 2 cursisten of groeps/gezinslessen.

d.

Losse lessen zijn, wanneer u deze niet in combinatie met een lescursus boekt, alleen te reserveren met gelijktijdige
betaling.

e.

Voor alle reserveringen geldt een directe aanbetaling van €75,- per cursus/boeking per persoon. Vooruit geplande
losse lessen dienen direct bij reservering betaald te worden. De restantbetaling dient uiterlijk vóór de eerste
lesdag, doch uiterlijk 30 dagen na reservering te worden voldaan. Betalingen kunnen contant, per pin of per bank
naar bankrekeningnummer NL93RABO0321625064 o.v.v. volledige naam cursist en het factuurnummer op uw
leskaart.

f.

Betaalde lessen die u nog moet afspreken, kunnen niet worden meegenomen naar een opvolgend Skish-seizoen.
Elk Skish-seizoen sluit op de laatste vrijdag van het laatste weekend van de maand september van elk kalenderjaar.

g.

Ski- en Snowboardlessen die vallen onder de speciale cursusaanbiedingen (bijv. zomer, najaar, herfst, kerst en
voorjaarscursus) kunnen niet worden verplaatst of worden ingehaald. Gemiste lessen worden als gegeven
beschouwd.

20. SQUASH
h.

U bent zich ervan bewust dat Skish BV in de zomervakantie 3weken gesloten is. In die periode kunt u geen gebruik
maken van de squashbanen. In de prijsstelling van de contracten en abonnementen is deze sluitingsperiode
verrekend en opgenomen.

i.

U bent zich ervan bewust dat het beoefenen van squashen risico's met zich mee brengt. Bij het beoefenen van
squash adviseren wij een beschermende bril te dragen.

j.

U verklaart dat u het onderhavige sportonderricht en of vrij beoefenen van squashen met of zonder begeleiding,
uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat de financiële gevolgen van enig ongeval of letsel geheel
door u worden gedragen.

k.

De vermelde tarieven gelden per baan of per persoon per 45 minuten. Elk huurdeel duurt 45 minuten per
squashbaan, volgens de bloktijden die Skish opstelt.

l.

De squashbanen mogen alleen betreden worden met sportschoenen. Sportschoenen voorzien van zwarte zolen, of
zolen die sporen of strepen op de sportvloer achterlaten, zijn verboden. Herstel- of schoonmaakkosten zullen bij
overtreding op de veroorzaker worden verhaald.

m. Skish verhuurt squash-rackets. Bij het breken van een huurracket of het zoek slaan van een bal, dient de huurder
het gehuurde volledig te vergoeden.
n.

Last minute afmeldingen op gereserveerde tijden leiden tot onnodige lege squashbanen. Skish hanteert een
stappenbeleid. Als u binnen 24-uur annuleert (tot aan de reserveringstijd), ontvangt u de eerste keer een
aantekening. De tweede keer dat te laat wordt afgemeld dient u de baan huur te betalen. Dit geldt voor abonnees,
10-banenkaarthouders en losse banen. Om achteraf discussies te voorkomen adviseren wij (in alle gevallen) een
squashbaanafmelding per mail te doen (info@skish.nl) zodat datum en tijdstip van afmelding automatisch wordt
genoteerd.

21. In situaties waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.
Voor speciale aanbiedingen kunnen aangepaste voorwaarden gelden.
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