ALGEMENE VOORWAARDEN

GROEPSLESSEN
De insteek van Move Easy is om groepslessen aan te bieden zonder veel
verplichtingen en overbodige kosten. Dat is wel zo prettig. Toch zijn er voor de goede
orde een aantal voorwaarden verbonden indien men lessen volgt bij Move Easy.
Artikel 1: Lidmaatschap en betalingsvoorwaarden Credits
a. Eerste les is altijd een gratis en vrijblijvende proefles. Hierna verkrijg u enkel toegang
tot de les middels een geldige aanmelding in de agenda van ons ledenplatform.
b. Voor het afsluiten van een lidmaatschap bij Move Easy dient u een account aan te
maken op het ledenplatform van onze website. Na activatie kunt u kiezen voor een
tweetal verschillende vormen van lidmaatschap:
1. Sporten middels credits (strippenkaartsysteem).
2. Sporten middels een abonnement (zie artikel 2).
c. De betaling van de credits vindt plaats via iDeal op onze site voorafgaande aan de
volgende lesdeelname.
d. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij uitdrukkelijk
anders bepaald.
e. Gezinsleden mogen via dezelfde credits middels hetzelfde lidmaatschap sporten,
deze gezinsleden dienen wel toegevoegd te worden aan uw account.
f. Aangekochte credits zijn onbeperkt geldig.
g. Aangekochte credits worden onder geen voorwaarde terugbetaald.
h. Aangekochte credits kunnen worden overgedragen naar een ander lid, deze
overdracht kost 1 credit voor de administratieve werkzaamheden.
i. Bij annulering van een les zal uw credit worden teruggeboekt.
Artikel 2: Lidmaatschap en betalingsvoorwaarden Abonnement
a. Eerste les is altijd een gratis en vrijblijvende proefles. Hierna verkrijg u enkel toegang
tot de les middels een geldige aanmelding in de agenda van ons ledenplatform.
b. Voor het afsluiten van een lidmaatschap bij Move Easy dient u een account aan te
maken op het ledenplatform van onze website. Na activatie kunt u kiezen voor een
tweetal verschillende vormen van lidmaatschap:
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1. Sporten middels credits (zie artikel 1).
2. Sporten middels een abonnement.
c. De betaling van het abonnement vindt plaats via maandelijkse automatische incasso.
Hiervoor dient u een aanmeldingsformulier in te vullen via ons ledenplatform. Betaling
dient voldaan te zijn voor volgende lesdeelname. De machtiging voor de automatische
incasso gebeurd door een eerste betaling van €0,01.
d. Aanvang abonnement zal aanvangen met ingang van eerste les van een nieuwe
maand.
e. Het abonnement is strikt persoonlijk en mag niet gedeeld worden met gezinsleden.
Uitgezonderd het gezinsabonnement.
f. Volwassenen: het afsluiten van het abonnement geldt voor minimaal 12 maanden,
daarna kunt u het maandelijks opzeggen met een opzegtermijn van één volledige
kalendermaand.
g. Kinderen: het afsluiten van het abonnement geldt voor een dansseizoen dat loopt
van september tot september, met een opzegtermijn van één volledige kalendermaand.
h. Geïncasseerde abonnementsgelden worden niet terugbetaald, tenzij uitdrukkelijk
anders bepaald.
i. Move Easy behoud zich de vrijheid om 5x per jaar, zonder vermindering of restitutie
van de contributie 1 specifieke groepsles te annuleren, met uitzondering van de vooraf
gecommuniceerde lesuitval in de schoolvakanties en of feestdagen. Vanaf 5
geannuleerde lessen zal er per geannuleerde les een restitutie van de contributie
plaatsvinden middels de volgende tabel:
Terugbetalingstabel
Abonnement soort:

Prijs per geannuleerde les:

1x per maand

€ 3,63

2x per maand

€ 3,69

Onbeperkt

€ 2,50

Onbeperkt Gezin

€ 1,25

Let op, restitutie kan enkel plaatsvinden indien u de les van deelname heeft
doorgegeven aan MES
j. Maandelijkse automatische incasso zal plaatsvinden op de eerste dag van iedere
nieuwe maand.
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k. In geval van mislukte incasso zal er een nieuwe poging ondernomen worden. De
verschuldigde abonnementsgelden betaald dienen te worden voor de volgende
lesdeelname.
l. Na een succesvolle incasso worden er credits toegevoegd gelijk aan het aantal lessen
in die maand.

Artikel 3: Aanmelding, continuïteit en lestijden.
a. Voor iedere les dient u zich online aan te melden. Aanmelden kan tot 10 minuten
voor aanvang van de les.
b. Bent u toch aanwezig in de les zonder geldige aanmelding, dan zal de eerste keer de
credit handmatig afgeboekt worden. Vanaf de tweede keer rekenen wij 1 extra credit
voor de bijkomende administratieve werkzaamheden. Dit geld voor zowel credit- als
abonnementhouders.
c. Tenzij anders aangegeven kunt u tot 3 uur voor aanvang van de les vrijblijvend
afmelden. Hierna zal de credit verloren gaan.
d. Tijdens schoolvakanties zullen, zonder vermindering of restitutie van de contributie,
geen lessen gegeven worden, mits anders aangegeven.
e. Move Easy streeft naar de doorgang van alle lessen. Bij annulering zullen wij dit
duidelijk communiceren.
f. Move Easy behoudt zich het recht om zowel het aanbod als de lestijden van
groepslessen te wijzigen.
g. Enkel bij structurele beëindiging van groepsles zullen abonnementhouders vrijgesteld
worden van eerder bepaalde opzegtermijn. Vrijstelling kan enkel plaatsvinden indien u
de les van deelname heeft aangevinkt op uw machtigingsformulier.
h. Tijdens officiële en erkende feestdagen behoudt Move Easy zich het recht voor om te
sluiten, zonder dat de contributie wordt verminderd of restitutie plaatsvindt.

Artikel 4: Risico, aansprakelijkheid en overige
a. Het gebruik van de faciliteiten binnen Move Easy geschiedt op eigen risico.
b. Move Easy, directie en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor
materiële en immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of
derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
c. Move Easy, directie en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor
schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.
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d. Bij diefstal of vernieling van eigendommen van Move Easy doen wij aangifte bij de
politie.
e. Het lid is aansprakelijk voor schade aan eigendommen van Move Easy.
f. Move Easy is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen.
Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen.
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