Dit zijn de voorwaarden die gelden voor de automatische incasso voor afname van diensten en/of producten
van De Gitaaracademie
De Gitaaracademie
Talmastraat 90b
3038 SV Rotterdam
E-mail: info@degitaaracademie.nl
www.DeGitaaracademie.nl
KvK Rotterdam: 24448487
BTW ID: NL001615107B45

Voorwaarden voor automatische incasso
Na het afronden van de automatische incasso machtigt de gebruiker De Gitaaracademie voor een automatische
incasso tot weder- opzegging. Het bedrag zal worden afgeschreven van het opgegeven rekeningnummer. Rond
de eerste van de desbetreffende lesmaand zal er worden geïncasseerd.
In geval wij niet kunnen incasseren vanwege onvoldoende saldo, administratieve redenen of stornering zullen
wij nog eenmaal een poging doen om dit alsnog te kunnen incasseren. Mislukt dit wederom, dan zullen de
lessen onmiddellijk gestopt worden. Wij sturen u een 2e herinnering waarbij het verschuldigde bedrag plus
€20,- administratiekosten zullen worden doorberekend. Zodra het bedrag bij ons binnen is zullen wij de lessen
weer beschikbaar maken.
Als een Incasso volgens u onterecht is kunt u de betaling storneren, neem dan contact op met uw eigen bank.
De terugboekingstermijn is 56 kalenderdagen (8 weken). Wij stellen het op prijs OnlineAfspraken.nl hiervan
op de hoogte te stellen per mail info@degitaaracademie.nl
Zonder opzegging wordt het abonnement telkens automatisch verlengd met dezelfde termijn. Opzegging kan
na drie maanden (uitgezonderd acties; daarvoor geldt een termijn van 12 maanden) met inachtneming van een
opzegtermijn van 1 maand voor het verstrijken van de termijn en dient schriftelijk of per e-mail
inof@degitaaracademie.nl te geschieden.

Toepasselijk recht en geschillenregeling
De Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten die daarmee verband houden, alsmede alle daarmee
verband houdende verbintenissen, worden beheerst door Nederlands recht.
Vragen en klachten over de diensten of OA kunnen worden gericht aan De Gitaaracademie, Talmastraat 90b,
3038 SV Rotterdam of per e-mail: info@DeGitaaracademie.nl
Geschillen tussen een bedrijf en OA die voortvloeien uit of verband houden met de Algemene Voorwaarden
en de overeenkomsten genoemd in bovenstaande voorwaarden, met inbegrip van geschillen over het bestaan
en de geldigheid daarvan, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam.
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