
Algemene voorwaarden

Door deel te nemen aan “Op de Kop” lessen, stemmen cursisten in met de volgende regels:
Nieuwe deelnemers volgen een proefles tijdens de eerste week van een cursus.
Binnen een week na deze proefles besluiten deelnemers of ze de cursus willen volgen.
Deelnemers schrijven zich in voor de volledige cursus. Met uitzondering van de proefles, is het
niet mogelijk om per les deel te nemen. Uitzonderingen hierop, bijvoorbeeld als iemand in het
buitenland woont, kunnen door het bestuur van “Op de Kop” worden bepaald.
Een cursist betaald het cursusgeld binnen een week nadat ze gestart zijn met de cursus.
Betalen in termijnen kan worden besproken.
Voor cursisten die twee cursussen volgen in dezelfde periode, geldt een korting van 50% op de
tweede cursus.
Cursusgelden en gemiste lessen worden over het algemeen niet terugbetaald. Incidenteel kan
het bestuur anders besluiten in uitzonderlijke omstandigheden.
Video en/of foto opnames van (een deel van) de les zijn niet toegestaan, behalve van de
deelnemer zelf en zijn/haar partner(s) als hier duidelijke toestemming voor is gegeven.
Deelname aan de lessen van “Op de Kop” zijn op eigen risico.
Als de deelnemer veiligheidsregels en/of de aanwijzingen van de docent(en) ronduit negeert,
en/of agressief of ander problematisch gedrag vertoond, kan dit leiden tot onmiddellijke
verwijdering uit de les(sen). In beroep gaan tegen dit besluit kan via het bestuur.

Corona regels

Registreren is verplicht onder de huidige, landelijke regels.
Registreren kan via het formulier op de website: op-de-kop.nl of via een e-mail naar:
info@op-de-kop.nl.
Registraties verlopen in lijn met de privacywetgeving (AVG).

Houdt je aan de huidige corona regels:
Kom niet naar de les als je klachten hebt, zoals neusverkoudheid, hoesten, koorts, ernstige
hoofdpijn of een plotseling verlies van smaak- of reukvermogen. Ook als je alleen milde
klachten hebt.
Kom niet naar de les als iemand in je huishouden bovenstaande klachten heeft.
Was je handen bij aankomst
Werk zoveel mogelijk in dezelfde groep tijdens de les

De regels wijzigen naargelang de landelijke regels.
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Terms and conditions

By participating in "Op de Kop" classes, participants agree to the following rules:
Newcomers follow a trial lesson in the first week of a course.
Within a week after this class the newcomer decides whether they want to join the course.
Participants register for a complete course. Aside from the trial lesson it is not possible to
participate per class, apart from exceptional cases and incidentally when the participant lives
abroad and at the discretion of the board of "Op de Kop".
A course member must pay the course fee in the week they start the course. Paying in
instalments can be discussed.
A reduction of 50% for the 2nd course is given, for participants taking part in two courses in the
same period.
Course fees and missed classes are generally not reimbursed in full, nor partially. Incidentally
the board and board controlling committee (ACRO) can decide otherwise for exceptional
circumstances.
Video recordings and/or photography of (parts of) classes are not allowed, except of the
participant him/herself and their partner(s) if clearly agreed upon.
Participation in the courses of “Op de Kop” is at one’s own risk.
If the participant bluntly ignores safety (guidelines) and/or directions of the teacher(s), and/or
participates in aggressive or other seriously problematic behaviour, this can be grounds for
immediate removal from the class(es). Appealing this decision is possible via the board.

Corona rules

Registering is compulsory under national Covid-19 rules
• Register for the course via the form on the website: op-de-kop.nl of via e-mail:
info@op-de-kop.nl
• Registration will be processed in compliance with the Dutch privacy legislation (AVG)

Stick to the current Corona rules
• Do NOT come to class if you have any symptoms, like a cold, coughing, a temperature, severe
headache or sudden loss of taste or smell. Even if your symptoms are only mild.
• Do NOT come if someone in your household has any of the above symptoms.
• Wash hands upon arrival
• Work in the same group as much as possible during the lesson

• The rules will be modified as needed
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