Associació Artesants Centre Artístic

NORMATIVA DEL COWORKING
1-

Els coworkings hauran de ser regulars i hauran d'abonar la mensualitat abans del 7 de cada
mes. Si no es compleix, l'horari no romandrà reservat.

2-

Per fer efectiva la reserva d'un lloguer coworking per primera vegada és necessari abonar
el 50% de l'import total de la reserva. La resta s'abonarà el mateix dia que s'iniciï el curs.

3-

No es podrà cancel·lar un lloguer amb menys de 48h. Si el temps d'anul·lació és inferior, no
es retornarà l'import.

4-

Es pagarà el preu per alumne establert fins a arribar a la quota estàndard de la sala
llogada, moment en el qual el lloguer deixarà de ser coworking per passar a ser estàndard.

5-

Els lloguers coworking no podran abonar ni la reserva ni el total de més d'un mes per cada
pagament.

6-

L'ordre de preferència dels lloguers a l'hora de llogar i reservar sales dependrà de la tarifa
escollida, tenint, així, preferència la de cost més alt.

7-

Artesants es reserva el dret de poder desplaçar els lloguers coworking a una altra aula
adequada quan sigui necessari, ja que s'entén que un coworking té un nombre limitat
d'alumnes i per tant poden reubicar-se. Artesants avisarà amb el màxim de temps
possible.

8-

Artesants es reserva el dret de cancel·lar qualsevol lloguer coworking sempre que sorgeixi
un altre lloguer regular de tarifa superior. En aquest cas, Artsesants atorgarà el període de
temps ja abonat perquè els llogaters d'assajos decideixin si:
a. Canviar la seva quota a la de lloguer per una superior
b. Canviar l'horari i/o sala, segons la disponibilitat que ofereixi el centre
c. Anul·lar el lloguer actual.
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