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ALGEMENE VOORWAARDEN MOVES DANCE WAREHOUSE ALKMAAR

!
!

Artikel 1: Inschrijving
1.
2.
3.

!
!

Voor inschrijving dient een volledig ingevuld inschrijfformulier ondertekend en ingeleverd te worden.
Kinderen onder de 18 jaar dienen het inschrijfformulier door hun ouders/voogd te laten ondertekenen.
Wijzigingen m.b.t. bank, contactgegevens, adres of abonnement enz. kunnen doorgeven worden per mail:
alkmaar@moves.nl

Artikel 2 : Lidmaatschap

!

!

1.
2.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1, 3, 6 of 12 maanden.
Zonder tijdige opzegging zal het lidmaatschap stil zwijgend verlengd worden met het huidige abonnement.
Het lidmaatschap is hierna per maand schriftelijk opzegbaar.

Artikel 3 : Betaling van het lesgeld
1.
2.
3.
4.
5.

6.

!

!

7.

Betaling van het lesgeld kan uitsluitend via automatische incasso of je kan het bedrag zelf storten op ons
rekeningnummer. Let op! Bij een maandabonnement is automatische incasso verplicht.
De allereerste incassering ligt meestal hoger dan de contributie van het gekozen abonnement, omdat de
betaling gelijk ingaat bij de datum van inschrijving. Tevens komt er bij de eerste incassering ook €7,50
inschrijfkosten.
Indien de leerling het lesgeld en inschrijfkosten niet heeft betaald, dan kan de leerling toegang tot de les
geweigerd worden.
De automatische incasso zal plaatsvinden rond elke 1ste van de maand.
Mocht een door Moves Dance Warehouse Alkmaar geïncasseerd bedrag om wat voor reden dan ook niet
afgeschreven kunnen worden van je bankrekening, dan doen wij rond de 15de van dezelfde maand nog een
incassopoging. Mocht deze incassopoging ook niet lukken, dan brengen wij €5,00 kosten in rekening boven
op het contributiebedrag. Als de 3de incassopoging met daarbij extra kosten wederom mislukt, dan geven
wij de openstaande vordering uit handen aan een incassobureau. De lesgelden over de lopende periode
zijn dan ineens opvorderbaar, verhoogd met de incasso en administratiekosten en eventuele rente.
Per jaar/seizoen worden er 11 maanden geïncasseerd. Afhankelijk hoe de zomervakantie valt, wordt over
het algemeen in de maand juli géén lesgeld ge-ind.
Het lesgeld is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 4 : Aansprakelijkheid

!

1.

!

2.
3.
4.

Moves Dance Warehouse Alkmaar stelt zich niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, zowel tijdens als voor
en na de lessen.
Tevens stellen wij ons niet aansprakelijk voor diefstal van of schade aan persoonlijke eigendommen.
Het volgen van de lessen bij Moves! Alkmaar geschiedt geheel op eigen risico!
Conform de bepalingen in de wet bent u aansprakelijk voor de vergoeding van schade die u toebrengt aan
de inventaris of aan het gebouw.

Artikel 5 : Lidmaatschap tijdelijk stopzetten
1.
2.
3.

!

Bij een langdurige blessure of zwangerschap. Dit kan je doorgeven per mail: alkmaar@moves.nl
Je kunt je abonnement eens per jaar tijdelijk onderbreken. De minimum periode is 1 maand en maximum
periode is 6 maanden mits alle betalingen voldaan zijn.
Een aanvraag dient 7 dagen voor de nieuwe periode bij onze administratie binnen te zijn.

!

Artikel 6 : Beëindiging lidmaatschap
1.
2.
3.
4.
5.
6.

!
!

Dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren, zolang er niet schriftelijk is opgezegd blijft het lesgeld geïnd
worden.
Opzeggen kan gedaan worden per mail: alkmaar@moves.nl.
Bij beëindiging vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats.
De schriftelijke opzegging dient voor aanvang van elk nieuwe betalingsperiode bij onze administratie
binnen te zijn.
Opzegtermijn is 1 kalendermaand voor dat de periode afloopt.
Lidmaatschap kan niet worden opgezegd zolang men niet aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 7 : Wijzigingen abonnement
1.

!

2.
3.

Maximaal 2x per kalenderjaar kun je, je abonnement wijzigen. Dit is alleen mogelijk d.m.v. een volledig
ingevuld wijzigingsformulier, deze kan je opvragen bij de dansschool of per mail: alkmaar@moves.nl
De periode kun je alleen veranderen voorafgaande aan de verleng periode van je abonnement.
De frequentie meer/minder lessen volgen, kun je ongeacht veranderen.
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Artikel 8 : Overige voorwaarden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

!!
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8.

Moves Dance Warehouse Alkmaar behoudt zich het recht om de tarieven en Algemene Voorwaarden te wijzigen.
Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
Ieder lid dient zich aan de huisregels te houden. Moves Dance Warehouse Alkmaar behoudt zich het recht voor,
bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een
lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling.
In de zomervakantie en tussen kerst en oud & nieuw is Moves Dance Warehouse Alkmaar gesloten.
Moves Dance Warehouse Alkmaar behoudt zich het recht aanvangstijden van lessen te wijzigen zonder dat
hieruit door het lid enig recht kan worden ontleend.
Bij opkomst van minder dan 3 leerlingen behoudt Moves Dance Warehouse Alkmaar zich het recht om de
desbetreffende les te laten vervallen.
De aangeleerde choreografieën zijn uitsluitend bedoeld als leerstof voor eigen gebruik van het lid. Het is ten
strengste verboden om deze choreografieën te gebruiken voor commerciële doeleinden. Bij overtreding kan
een schade claim volgen ter hoogte van minimaal €450,Het maken van opnames van beeldmateriaal zoals foto, film, video, tape, telefoon etc. op de dansschool is
uitsluitend toegestaan met toestemming van de directie van de dansschool.

Artikel 9: Huisregels
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Om de rust tijdens de lessen te garanderen, zijn de deuren gesloten en moeten mobiele telefoons
uitgeschakeld of op stil zijn.
Wij verzoeken iedereen op tijd in de les te zijn.
Het is niet toegestaan binnen de dansruimtes drinken anders dan in een bidon of hersluitbaar flesje mee te
nemen.
Eten in de dansruimte is verboden.
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 docent en leerlingen zelf.
Bij de Moves! Kids 5 t/m 13 jaar mogen de ouders de eerste 15 minuten blijven kijken. Daarna verzoeken wij u
om de zaal te verlaten.
Aangezien de lesuren op elkaar aansluiten, is het voor de docenten moeilijk om tussentijds vragen te
beantwoorden. Wij verzoeken u vriendelijk om met vragen naar de contactpersoon te gaan. Bij afwezigheid
van de contactpersoon kunt u een email sturen naar alkmaar@moves.nl.

8.

Laat geen rommel (lege flesjes, pakjes, papiertjes e.d.) achter in de kleedkamers en in de zaal.

9.

Berichten en mededelingen komen zoveel mogelijk per (nieuws)brief of op onze website www.moves.nl

10.

Laat waardevolle spullen, ook geen jacks, sportschoenen, fietssleutels, mobieltjes e.d., onbeheerd in de
kleedkamers.

Laatst bijgewerkt op 13 oktober 2012
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