FAQ LESMODULES FIETSMECHANIEK
HOE KAN IK ME INSCHRIJVEN?
Ga hier na of er nog een plaats vrij is en schrijf je online in of betaal ter plaatse in het atelier.
Reserveren zonder te betalen is niet mogelijk.

DE LES DIE IK WIL VOLGEN IS VOLZET!
Helaas bestaat er geen algemene wachtlijst en kunnen we het je ook niet individueel laten weten
als er een plaatsje vrijkomt of als er nieuwe lessen zijn geprogrammeerd. Wat kan je wel doen?
•

Voor elke specifieke les die gepubliceerd staat op Eventbrite, is er een mini-wachtlijst van
2 plaatsen waarop je je kan inschrijven, zodat je automatisch bericht krijgt, mocht er
onverwacht een plaatsje vrijkomen (voor die specifieke datum).

•

We plannen elke maand nieuwe lessen, dus neem regelmatig opnieuw een kijkje op onze
website of schrijf je in op onze nieuwsbrief en kruis het vakje Cours/classes/Lesmodules
aan. Zo word je op de hoogte gebracht van zodra we een nieuw lessenpakket hebben
geprogrammeerd.

KAN IK TIJDENS DE LES MIJN EIGEN FIETS HERSTELLEN?
Gezien de beperkte tijd die we hebben is dit helaas niet mogelijk. Neem je fiets wel mee, want hij
komt van pas voor zorgvuldige observatie.

IK BEN INGESCHREVEN MAAR ER IS IETS TUSSENGEKOMEN
•

ANNULERING 7 DAGEN VOOR DE START VAN JE LESMODULE
o Gereserveerd via Eventbrite? Annuleer rechtstreeks via de bevestigingsmail die je
ontving als respons op je inschrijving. Je krijgt je inschrijving terugbetaald (op de
aangerekende reservatiekost na).

o Je reserveerde ter plaatse in ons atelier? Kom langs in het atelier en wij betalen je
je inschrijvingsgeld terug.

•

MINDER DAN 7 DAGEN VOOR DE EERSTE LES Geen terugbetaling mogelijk. Nodig een
vriend/in uit om je plaats in te nemen en geef ons vooraf een seintje via mail.

KAN IK EEN LESSENPAKKET AAN IEMAND CADEAU DOEN?
Ja natuurlijk! Wat is er mooier dan iemand de mogelijkheid te geven iets bij te leren. Da’s wat
men noemt een cadeau voor het leven! Of je schrijft de persoon zelf rechtstreeks in, of je koopt in
het atelier een cadeaubon aan voor het gepaste bedrag.

