Algemene Voorwaarden Made by Motion voor Kids Moves
Algemeen

Inschrijving

1.

1.

2.

3.

Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op alle overeenkomsten en / of
werkzaamheden van Made by Motion en de
afnemer van een cursus, hierna te noemen
cursist.
De leiding heeft het recht zonder opgaaf van
redenen personen de toegang tot de
dansschool te weigeren.
Bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf
op het terrein van en in de accommodatie te
houden aan de huisregels van de
accommodatie evenals de aanwijzingen die
gegeven worden door de leiding op te volgen.
Indien men zich daar niet aan houdt kan tot
verwijdering worden overgegaan.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Aansprakelijkheid
1.

2.

3.

4.

Het betreden van de accommodatie en het
deelnemen aan de lessen of andere
activiteiten van de dansschool, geschiedt
geheel voor risico van de cursist en de cursist
is zich bewust van de risico’s van deelname
aan de dansles. Bij twijfel over zijn/haar
fysieke geschiktheid, dient de deelnemer
vooraf een huisarts te raadplegen.
Made by Motion (en zijn personeel) en
sportschool Amica (en zijn personeel) zijn niet
aansprakelijk voor letsel- of andere schade
ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan
de lessen dan wel andere activiteiten binnen
de accommodatie of als gevolg van het verblijf
in de accommodatie of op het terrein van de
accommodatie.
Iedere aansprakelijkheid van Made by Motion
en sportschool Amica voor schade aan zaken
van de deelnemer, ontstaan tijdens of in
enigerlei opzicht verband houdend met de
activiteiten daaronder begrepen diefstal,
wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens
opzet of daaraan gelijk te stellen schuld van
Made by Motion. Deze uitsluiting geldt
eveneens voor het personeel van Made by
Motion en sportschool Amica.
Bezoekers die zaken, zowel roerend als
onroerend, van de accommodatie hebben
beschadigd, zijn gehouden deze schade
volledig aan de dansschool te vergoeden.
Indien de schade door meerdere personen is
toegebracht, is ieder van hen voor het geheel
aansprakelijk.

Elke deelnemer staat ingeschreven op een vast
uur per week met uitzondering van de
schoolvakanties. De dansdocent bepaalt in
welke groep de cursist kan deelnemen.
Inschrijving is gratis.
De eerste les bedraagt € 5,00, welke bij
inschrijving eenmalig als korting zal worden
verrekend op de eerste betaaltermijn.
Inschrijfformulier dient volledig ingevuld en
ondertekend geretourneerd te worden bij de
dansdocent of via info@madebymotion.nl.
De inschrijving loopt door tot schriftelijke
wederopzegging.
Uw handtekening impliceert akkoordverklaring
met de algemene voorwaarden.
Elke cursist die na inschrijving is geplaatst, is
vanaf dat moment verplicht het volledig
lesgeld te betalen.

Opzegtermijn
1.

Opzegging dient schriftelijk te geschieden. De
opzegtermijn is 1 maand, maar dient te zijn
e
gedaan voor de 1 van de maand. Indien er in
de loop van de maand wordt opgezegd, dient
deze volledige maand nog voldaan te worden.

Kledingvoorschriften
1.
2.

De cursist dient gemakkelijk zittende kleding
te dragen.
De sportzaal mag alleen betreden worden op
blote voeten of schone sportschoenen die
uitsluitend zijn voor binnen in de sportzaal.

Betaling
1.
2.

3.

4.

5.

Betaling dient te geschieden vooraf aan de
eerste dansles van de maand.
Indien de cursist halverwege een maand lid
wordt, zal er een tarief berekend worden van
€ 5,00 per les voor alle resterende lessen van
die maand en dient direct te worden voldaan.
Hierna dient elke betaling vooraf te
geschieden aan de eerste dansles van de
maand.
Tijdens de basisschoolvakanties en de officiële
feestdagen worden er geen lessen gegeven,
zonder dat dit zal leiden tot vermindering van
lesgeld/abonnement of teruggave.
Betaling kan geschieden per bank op
bankrekening NL18INGB0004743675 t.n.v
Made by Motion, kas of automatische incasso.
Voor automatische incasso geldt dat u Made
by Motion machtigt om het afgesproken
bedrag op het inschrijfformulier op de eerste
dag van de maand te incasseren. Het te
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6.

7.

incasseren bedrag is bedoeld voor het
lidmaatschap van Kids Moves die handelt in
naam van Made by Motion. U kunt de
machtiging intrekken door een mail te sturen
naar info@madebymotion.nl o.v.v. naam kind
en reden van intrekken machtiging.
Indien het lesgeld niet tijdig wordt voldaan
dan is de leiding van Kids Moves gerechtigd de
cursist de toegang tot de les te weigeren.
Een eventuele verhoging van de tarieven door
Made by Motion kan plaatsvinden na
aankondiging met inachtneming van twee
maanden.

wettelijke vertegenwoordiger door middel van
ondertekening van het inschrijfformulier.

Privacy
1.

Er kunnen foto’s van de lessen en voorstelling
gemaakt worden die bijvoorbeeld voor
commerciële doeleinden geplaatst kunnen
worden in de krant, website en reclame van
Made by Motion. Als u hiertegen bezwaren
heeft, laat ons dit dan tijdig weten.

Restitutie

Overig

1.

1.

2.

In geval van uitsluiting, hierna genoemd onder
uitsluiting, of verhindering om aan de lessen
deel te nemen, vindt geen restitutie van
lesgeld/abonnement plaats. Uitsluitend voor
het geval van verhindering dat valt toe te
rekenen aan Made by Motion vindt restitutie
plaats.
Er vindt geen restitutie plaats indien er
optredens op een lesdag vallen. Deze
optredens worden beschouwd als zijnde een
les.

Ziekte en afwezigheid
1.

2.

Bij ziekte / afwezigheid van de docent wordt
de cursist (mits bereikbaar) telefonisch, per
mail of per brief op de hoogte gebracht. Bij
ziekte / afwezigheid zal als eerste gezocht
worden naar vervanging of zal geprobeerd
worden de les te verzetten. Mocht dit niet
mogelijk zijn dan vervalt de les. Restitutie van
het cursusgeld per les vindt echter pas plaats
als er meer dan twee lessen per cursus zijn
vervallen per kalendermaand.
Indien een leerling verhinderd is, dient Made
by Motion hiervan op de hoogte gesteld te
worden via mail info@madebymotion.nl of
telefonisch op 06-42324304.

Uitsluiting
1.

In geval van niet-nakoming door de cursist van
deze voorwaarden is Made by Motion
gerechtigd hem/haar het recht op deelneming
aan de lessen met onmiddellijke ingang te
ontzeggen.

Minderjarigen
1.

Voor de cursist die nog niet de leeftijd van 18
jaar heeft bereikt, dient – alvorens hij/zij aan
de lessen kan deelnemen – te blijken, de
uitdrukkelijke toestemming van zijn/haar

Om te voorkomen dat de leerlingen tijdens de
lessen teveel worden afgeleid, is het niet
toegestaan de lessen bij te wonen door
anderen dan de cursisten zelf, m.u.v. open
lessen.

Slotbepaling
1.

Deze voorwaarden kunnen tussentijds
gewijzigd worden en fouten zijn
voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze
voorwaarden niet voorzien beslist de leiding
van Made by Motion.

