VOORWAARDEN

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
a. De eerste les is altijd een gratis en vrijblijvende proefles.
b. Voor het afsluiten van een lidmaatschap bij Move Easy dient u
een account aan te maken op deze website. Na activatie kunt u
kiezen voor een tweetal verschillende vormen van lidmaatschap:
1. Sporten middels credits
2. Sporten middels een abonnement.
Beide vormen kunt u afsluiten voor een zelf te bepalen periode. De betaling voor de lessen
vind vooraf plaats via ideal op onze website.
c. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij uitdrukkelijk anders
bepaald.
d. Gezinsleden mogen sporten middels hetzelfde lidmaatschap.
e. Er is geen geldigheid verbonden aan de credits die u koopt bij Move Easy. Eenmaal gekocht, dan blijven de credits onbeperkt geldig.
f. Aangeschafte credits worden niet terugbetaald, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald
Artikel 2: Aanmelding lessen
a. Voor iedere les dient u zich online aan te melden. Zonder geldige aanmelding verkrijgt u
helaas geen toegang tot de groepsles.
b. U kunt tot 6 uur voor aanvang van de les vrijblijvend afmelden. Hierna zal de credit verloren gaan.
Artikel 3: Openingstijden en lestijden
a. Move Easy behoudt zich het recht voor om de openingstijden en lestijden van groepslessen te wijzigen.
b. 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.
d. Bij diefstal of vernieling van eigendommen van Move Easy doen wij aangifte bij de politie.
g. Het lid is aansprakelijk voor schade aan eigendommen van Move Easy.
h. Move Easy is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde
huisregels gelden per direct voor iedereen.
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