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Jaarabonnement Bergemo 

 

Looptijd : 1 september – 31 augustus 

Deze ruiters hebben een vaste lesplek en melden zich af indien verhinderd. 

Opzegtermijn : 1 maand. Er zal na opzeggen nog 1 maandtermijn geïncasseerd 

worden, het tegoed van deze lessen is te gebruiken tot het einde van de looptijd. De 

laatste reguliere les op de vaste tijd is de laatste les van de maand. Opzeggen dient 

schriftelijk te gebeuren. 

Aantal lessen : 46 ( elke week een geplande les m.u.v. de zomervakantie) 

Afmelden : schriftelijk in agenda of email, tot 3 uur van te voren wordt een ½ les 

doorgerekend. Daarna wordt de gehele les doorgerekend. 

Door Bergemo afgemelde lessen worden niet doorberekend. 

In de zomerperiode zijn er geen reguliere lessen maar kan iedereen zich aanmelden 

voor een les / buitenrit volgens een aangepast rooster. Het tegoed van het 

jaarabonnement kan gebruikt worden tot en met 31 augustus. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

½ Jaarabonnement Bergemo 

 

Looptijd : 1 september – 31 augustus 

Deze ruiters hebben geen vaste lesplek en melden zich via email aan voor de 

gewenste les. Dit kan maximaal 1 week van te voren. 

Opzegtermijn : 1 maand. Er zal na opzeggen nog 1 maandtermijn geïncasseerd 

worden, het tegoed van deze lessen is te gebruiken tot het einde van de looptijd. De 

laatste reguliere les op de vaste tijd is de laatste les van de maand. Opzeggen dient 

schriftelijk te gebeuren. 

Aantal lessen : 23  

Afmelden : schriftelijk in agenda of email, tot 3 uur van te voren wordt een ½ les 

doorgerekend. Daarna wordt de gehele les doorgerekend. 

Door Bergemo afgemelde lessen worden niet doorberekend. 

In de zomerperiode zijn er geen reguliere lessen maar kan iedereen zich aanmelden 

voor een les / buitenrit volgens een aangepast rooster. Het tegoed van het 

jaarabonnement kan gebruikt worden tot en met 31 augustus. 

 

mailto:info@bergemo.nl
http://www.bergemo.nl/
http://www.bergemorecreatie.nl/

