Hieronder staan de Algemene Voorwaarden die MoVez handhaaft voor alle leden die
een lidmaatschap
(willen) hebben bij MoVez.

INSCHRIJVING
Na aanmelding alleen mogelijk via het Classi-profiel of op aanvraag bij de
docent.
1. Bij inschrijving (nieuw lid) betaalt u eenmalig een bedrag van € 10,00
voor de administratiekosten, bedrag mag contant worden voldaan.
2. Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren zullen behandeld
worden.
3. Inschrijving geeft geen garantie voor plaatsing. Indien een les vol is of
nog niet van start kan gaan zal er gekeken worden naar een passende
oplossing.
4. Lessen starten uitsluitend wanneer er voldoende aanmeldingen zijn.
5. De inschrijving geldt voor een half jaar. Dit lidmaatschap duurt 6
maanden. Na 6 maanden zal het lidmaatschap zonder tegenbericht
worden verlengd. Bij verlenging hanteert MoVez een opzegtermijn van
1 kalendermaand.
6. Door inschrijving verleent u MoVez toestemming voor het publiceren
voor foto’s/films die zijn genomen tijdens de lessen. Indien u hier
bezwaar tegen heeft, verzoek ik u dit per e-mail aan MoVez kenbaar te
maken.

BETALING
Zonder betaling kan er aan de deelnemer het toegang tot de lessen
geweigerd worden.

AAN- EN AFMELDING VOOR DE LESSEN
1. Alleen via Classi of tenzij anders afgesproken met de docent geldig,
bij geen of late afmelding is er geen restitutie van lesgeld mogelijk.
2. Verzuim van een deelnemer leidt niet tot restitutie van verschuldigde
lesgelden.
3. In geval van ziekte en overmacht, leidend tot een verzuim van vier of
meer aaneengesloten weken, kan hierop een uitzondering worden
gemaakt en kan schriftelijk restitutie van lesgeld vanaf de vierde
verzuimde week worden aangevraagd.

UITVAL VAN LESSEN
1. Indien de docent door ziekte of verhindering geen les kan geven, mag
deelnemer in overleg met docent een andere les volgen (binnen
dezelfde maand).
2. Indien aan het einde van het jaar blijkt dat door ziekte of verhindering
van de docent buiten de vakanties meer dan 8 lessen zijn vervallen,
kan hiervoor schriftelijk restitutie van lesgeld worden aangevraagd.

OPZEGGING EN AUTOMATISCHE VERLENGING
1. Beëindiging van abonnement dient altijd schriftelijk te geschieden, dit
formulier is bij docent te verkrijgen.
2. Contracten worden automatisch stil verlengd. 1e abonnement is voor
een half jaar, daarna maandelijks opzegbaar met een minimale
opzegtermijn van één kalendermaand.
3. Opzegging alleen mogelijk bij geen contributie achterstand.

RECHTEN VAN MoVez
1. MoVez kan besluiten een leerling de toegang tot de lessen te
ontzeggen, bijv. bij niet tijdige betaling of wangedrag. De verplichting
tot betaling van het lesgeld blijft dan bestaan.
2. Bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen in het
lesrooster. MoVez houdt zich het recht voor af te wijken van de
verstrekte informatie.
3. Bij te weinig deelnemers (min 6) gaat een les niet door, restitutie van
lesgeld is niet mogelijk. Deelnemer mag in dezelfde week aan een
andere les mee doen.

4. MoVez kan (i.v.m. vakantie) 1 maand per jaar sluiten, maximaal 2
weken achter elkaar.
5. MoVez aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten die cursisten
maken door letsel, ongeval, diefstal of vernieling tijdens lessen.
6. MoVez is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel tijdens de lessen.

