AUGUST 2018

INFO TIL NYE ELEVER:

KOM GODT I GANG !
Sæsonen: 2018 / 2019
Gælder IKKE seniorhold.

TILMELDING sker ved BETALING
Du bedes oprette dig / eleven som kunde med ”profil” på www.woods-holbaek.dk og derefter
tilmelde på ønskede hold. Man tilmelder sig og betaler for ét hold ad gangen !
Pladserne bliver booket, når kontingent betales. Rabatter fratrækkes alm.vis automatisk.
INDMELDELSE GÆLDER FOR HELE SÆSONEN - med mindre andet aftales.
Ved indmeldelsen forpligter du dig til betaling frem til kursus / sæsonafslutning.
Ved senere opstart end sæsonbegyndelse reguleres prisen.
OBS! Der tages forbehold for mindre prisstigninger og ændringer i sæsonen.

KREDIT / BETALING OVER 3 GANGE:
1. rate betales ved indmeldelse, 2. rate 1. november & 3. rate 1. januar.
NB! I forbindelse med første betaling godkender du samtidig at Quickpay kan fortage trækning af
restgæld / skyldigrate fra din konto via dit betalingskort.
BEMÆRK VED BETALING i RATER: Tilmelding og betaling er bindende for alle 3 rater efter
de første 2 mdrs.medl.skab.

KREDIT / MÅNEDSVIS BETALING:
Der kan indgås aftale. Kontakt WOODS Dans & Fitness på mail: info@woods-holbaek.dk

BEMÆRK VED BETALING PR.MÅNED:
Tilmelding og betaling er bindende for alle måneder i sæsonen efter de første 2 mdrs.medl.skab.

PRØVELEKTION:

Bookes via www.woods-holbaek.dk / Prøvelektion

FORBEHOLD
Der tages forbehold ændringer i holdplan samt mindre prisstigninger i sæsonen!

AFLYSNINGER:
Som udgangspunkt prøver vi altid at finde vikar, hvis en instruktør er syg / forhindret.
Ved aflysning erstattes lektioner løbende af tilsvarende hold.
Krav om erstatning for aflyste gange skal ske senest inden den pågældende sæsons ophør
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PRISOVERSIGT

Sæsonpriserne nedskrives automatisk i forhold til starttidspunkt.
ADM.GEBYR. Der pålægges et gebyr ved betaling i rater og pr. måned (er indregnet i prisen).
Indmeldelse er gældende for HELE sæsonen 2018/2019 - med mindre andet aftales fra start.
Ved senere opstart end sæsonbegyndelse reguleres prisen (sker automatisk via indbetaling
på www.woods-holbaek.dk).

PRIS PR. HOLD VED SÆSONSTART 20.8.2017
Pris pr. elev 1/2 lektion (30 min.)
Pris pr. elev 1 lektion (55 min.)
Pris pr. elev 1 1/4 lektion (70 min.)
Pris pr. elev 1 1/2 lektion (85 min.)

1.350,2.700,3.375, 4.050,-

eller 3 rater á 525,eller 3 rater á 999,eller 3 rater á 1.200,eller 3 rater á. 1.425,-

ENKELT LEKTIONER:

55 min: 100,- / 1,5 time 150,-

DANZETTEN: Hver 2.uge / 75 min. 15x
ENKELT LEKTIONER:

1.950,- pr.pers..
150,- pr.pers.

ISÆR TIL JER DER KOMMER I BIL
Indkørsel ad selve Gl.Kirkevej frabedes venligst, ligesom vi henstiller, at afsætning / afhentning af
elever i forbindelse med træning ikke sker på Østerstræde i spidsbelastede tidsrum, men på andre
veje i nærheden. Forsigtig kørsel tilrådes. ”Tomgang” frabedes - af hensyn til beboerne.
P-PLADSER: ved retsbygningen på Havnevej – for enden af Østerstræde mod nord.

FERIE og FRIDAGE: Vi følger I hovedtræk skolernes ferier/fridage (Holbæk Kommune)
Efterårsferie 15.- 21.okt. inkl.
Vinterferie: 11.- 17.feb. inkl.

Juleferie:
Påskeferie:

21.dec.- 6.jan. inkl.
18.april - 22.april inkl. OBS! Fraviger HK ferieplan

UDMELDELSE
- kan alene ske indenfor de 2 første måneder af påbegyndt medlemskab.
Herefter kan medlemskab ikke opsiges. Henv. om udmeldelse skal rettes skriftlig til WOODS.
TILMELDING ophører automatisk - ved sæsonafslutning.

HUSK AT: Al træning og ophold i Woods sker på eget ansvar!

MEGET MERE INFO på www.woods-holbaek.dk eller ring / send mail: info@woods-holbaek.

AFSLUTNING: Begyndelsen af maj 2019. Mere info følger…
VELKOMMEN ☺
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