  
Algemene  voorwaarden  Motion  Shape  &  Dance  Studio  2018/2019  
  
1.  Inschrijving    
Inschrijving  kan  uitsluitend  plaatsvinden  door  middel  van  een  volledig  ingevuld  inschrijfformulier.  Jongeren  onder  18  jaar  kunnen  uitsluitend  lid  worden  met  schriftelijke  toestemming  
van  de  ouders/verzorgers..  Op  het  inschrijf  formulier  dient  u  d.m.v.  uw  handtekening  aan  te  geven  op  de  hoogte  te  zijn  en  akkoord  te  gaan  met  onze  algemene  voorwaarden  en  
huisregels.  Inschrijvingen  worden  behandeld  op  volgorde  van  binnenkomst.  Met  de  opgegeven  voorkeursdagen  en  tijden  wordt  zoveel  mogelijk  rekening  gehouden.  Hieraan  kunnen  
echter  geen  rechten  worden  ontleend.  Na  inschrijving  volgt  schriftelijk  en  per  mail  een  bevestiging.    
  
2.  Plaatsingsvoorrang/wachtlijst    
Leerlingen/  leden  die  reeds  bij  Motion  les  volgen,  maar  die  hun  les  willen  voortzetten  bij  een  andere  docent,  krijgen  bij  plaatsing  voorrang  op  nieuwe  aanmeldingen.  Herplaatsing  moet  
schriftelijk/  telefonisch  worden  aangevraagd  en  kan  alleen  na  goedkeuring  en  bevestiging  van  Motion.      Leerlingen/leden  die  niet  geplaatst  kunnen  worden  voor  een  bepaalde  cursus,  
maar  deze  toch  wensen  te  volgen  worden  op  een  wachtlijst  gezet.  Indien  zich  de  mogelijkheid  van  plaatsing  voordoet,  wordt  men  door  Motion  benaderd.    
  
3.  Betaling  lesgeld    
Motion  hanteert  een  vast  maand-‐  of  termijnbedrag,  waarin  al  rekening  is  gehouden  met  vakantie,  vrije  dagen  en  feestdagen.  Dit  betekent  dat  u  elke  maand  hetzelfde  bedrag  betaalt  
ongeacht  of  het  een  korte  maand,  feestmaand  of  een  maand  met  vrije  en/of  vakantiedagen  is.  Alle  betalingen  dienen  tenzij  anders  is  overeengekomen  steeds    
voorafgaand  aan  deelname  binnen  te  zijn  op  de  eerste  van  elke  nieuwe  maand/lesperiode.  Betaling  van  het  lesgeld  kan  op  de  volgende  manieren  geschieden:  
-‐  Per  pin  of  contant  of    per  automatisch  incasso.    In  geval  van  automatische  incasso  machtigt  u  Motion  de  lesgelden  automatische  te  incasseren,  totdat  u  zelf  de  machtiging  intrekt.  LET  
OP;  Toegangskaarten  voor  eventuele  voorstellingen/  uitvoeringen  van  de  dansstudio,  wedstrijdkosten  demoteams  en/of  kledingkosten  voor  shows,  wedstrijden  van  leerlingen  zijn  niet  
bij  het  lesgeld  inbegrepen.  
  
4.  Betalingsverplichting    
U  dient  zich  elk  jaar  opnieuw  in  te  schrijven  d.m.v.  een  inschrijfformulier.  Bij  het  tekenen  van  dit  inschrijfformulier  gaat  u  onmiddellijk  een  betalingsverplichting  aan  voor  een  volledig  
lesseizoen  welke  loopt  van  ma  3  Sept.  2018  t/m  zat.13  juli  2019,  of  vanaf  uw  latere  inschrijfdatum  t/m  zat.  13  juli  2018.    Bij  het  niet  tijdig  nakomen  van  de  betalingsverplichting  of  bij  een  
betaalachterstand  van  meer  dan  2  lesweken  behoudt  Motion  zich  het  recht  voor  de  cursist/  het  lid  de  verdere  toegang  tot  de  lessen  te  ontzeggen  terwijl  de  betalingsverplichting  blijft  
bestaan.  Let  op:  voor  het  versturen  van  herinneringen  en  aanmaningen  worden  administratieve  kosten  in  rekening  gebracht.  Bij  het  uitblijven  van  de  betaling  wordt  de  vordering  uit  
handen  gegeven  aan  ons  incassobureau  Flanderijn  Incasso.  De  hieruit  voortvloeiende  kosten  komen  voor  rekening  van  de  betalings  plichtige.    
  
5.  Tussentijds  beëindigen  
Indien  men  niet  meer  wenst  deel  te  nemen  aan  de  lessen,  dan  bestaat  de  mogelijkheid  om  uw  cursus  tijdens  het  lopende  seizoen  stop  te  zetten,  mits  dit  gebeurd  op  uiterlijk  1  maand  
voor  stopzettingstermijn.  Alle  stopzettingen  of  wijzigingen  dienen  schriftelijk  te  worden  aangegeven.  Zonder  schriftelijke  opzegging  blijft  het  abonnement  doorlopen  naar  het  volgende  
termijn.  Zolang  u  geen  bevestiging  voor  de  stopzetting/  wijziging  heeft  ontvangen,  is  deze  mogelijk  niet  bij  ons  binnengekomen.  Indien  u    geen  schriftelijk  bewijs  van  stopzetting  kunt  
overleggen,  is  uw  stopzetting  niet  van  kracht/geldig.  Heeft  u  stopgezet  maar  desondanks  geen  stopzettingsbevestiging  ontvangen,  dan  dient  u  zelf  binnen  een  week  na  uw  stopzetting  
direct  contact  met  ons  op  te  nemen  .Motion  hanteert  voor  het  cursusjaar  Shape  &  Dance  2018/2019  de  vgl.  drie  stopzettingstermijnen:    termijn  1)    3  sept.  2018,    termijn  2)  1  januari  
2019  termijn  3)  1  april  2019.    Bij  overige  korte  cursussen  of  workshops  is  het  niet  mogelijk  eerder  stop  te  zetten  (deze  cursussen  worden  steeds  apart  met  begin  en  einddatum  
aangegeven  en  vallen  buiten  deze  3  genoemde  termijnen)            
  
6.  Inhaallessen/  tussentijds  wijzigen  van  abonnement  
Verzuimde  lessen  worden  nooit  gerestitueerd.  Lessen  kunnen  worden  ingehaald  mits  minimaal  1  uur  voor  aanvang  van  de  les  telefonisch  of  via  ons  leerlingen  portaal  afgemeld.  Zo  niet,  
vervalt  het  recht  op  inhalen.  Inhaallessen  kunnen  enkel  in  de  lopende  termijn  worden  gebruikt  en  kunnen  niet  worden  opgespaard  of  meegenomen  naar  een  volgende  termijn,  een  
nieuw  cursusjaar  of  afwijkend  abonnement/workshop.  In  uitzonderlijke  gevallen  bepaalt  de  directie.  Wijzigen  van  het  abonnement  kan  steeds  per  1e  v/d  nieuwe  termijn  of  op  advies  van  
Motion  
  
7.  Restitutie  lesgeld    
Bij  ziekte  vindt  geen  restitutie  van  het  lesgeld  plaats,  behalve  als  het  gaat  om  zeer  bijzondere  omstandigheden  zoals  ziekenhuis  opname,  ernstige  ziekte  of  een  sterfte  geval  
binnen  het  gezin.  De  klant/  leerling  dient  altijd  schriftelijk  restitutie  aan  te  vragen    en  de  restitutie  geldt  alleen  vanaf  het  moment  van  de  aanvraag  (dus  niet  met  
terugwerkende  kracht).  Uitval  van  lessen  door  toedoen  van  Motion  Dance  Studio  wordt  altijd  gecompenseerd  met  een  tegoedbon  waarmee  men  naar  keuze  een  les  kan  
volgen.  Bij  meer  dan  2  uitvallessen  door  toedoen  van  Motion  vindt  wel  een  verrekening  van  het  lesgeld  plaats  mits  er  geen  achterstallige  betaling  bestaat    
  
8.  Vakantie/  vrije  dagen/  lesuitval  
Bij  het  berekenen  van  het  lesgeld  is  al  rekening  gehouden  met  vakantie  en  vrije  dagen.  Het  cursusbedrag  per  maand/  termijn  is  dus  al  een  gemiddeld  bedrag.  Dit  betekent  dat  er  geen  
restitutie  plaats  vindt  bij  kortere  maanden.  Bij  lesuitval  door  eigen  toedoen  vindt  eveneens  geen  restitutie  plaats.  Wel  heeft  de  cursist  de  mogelijkheid  op  gemiste  lessen  in  te  halen  
binnen  het  lopende    termijn,  m.u.v.  betaalachterstand.    
  
9.  Toegang  les    
Elke  cursist  dient  bij  deelname  vooraf  aan  de  les  (sen)  een  leskaartje  of  lesmuntje  op  te  halen  bij  onze  receptie  
De  leskaartjes/muntjes    ontvangt  men  na  administratieve  controle  en  deze  dienen  te  worden  overhandigd  aan  de  docent.  Zonder  leskaartje/muntje  kan  de  cursist  niet  deelnemen  aan  de  
les(sen).  Bij  meer  dan  5  minuten  te  laat  aanwezig  kan  de  toegang  tot  de  les  worden  geweigerd.  Cursist/deelnemer  heeft  alleen  toegang  tot  de  les  indien  men  als  klant/gast  is  aangesloten  
bij  ons  online  portaal  en/of  toestemming  heeft  ontvangen  van  de  receptie  om  deel  te  nemen  aan  de  les(sen)    
  
10.  Aansprakelijkheid  
De  directie  is  niet  aansprakelijk  voor  diefstal,  schade,  verlies,  letsel  of  ongevallen  ontstaan  voor,  tijdens  of  na  de  lessen  als  gevolg  van  onverantwoord  gedrag  van  de  leerlingen.  Jongeren  
onder  18  jaar  kunnen  uitsluitend  lid  worden  met  schriftelijke  toestemming  van  de  ouders/verzorgers.  Toegebrachte  schade  aan  de  ruimte,  in  welke  vorm  dan  ook,  is  voor  de  rekening  van  
de  aanrichter.  Ouders  dienen  hun  minderjarig  kind  zelf  naar  binnen  te  begeleiden  en  op  te  vangen  na  afloop  van  de  les.  Voor  aanvang  en  na  afloop  van  de  les  dienen  ouders  van  
minderjarigen  hun  kind  zelf  te  begeleiden  in  onze  lounge  en  kleedkamers.  Bij  afwezigheid  van  ouders  is  Motion  niet  aansprakelijk  voor  opgelopen  lichamelijk  letsel  welke  is  ontstaan  door  
rondlopende  en/of  niet  opgevangen  kinderen    
  
11.  Gedrag  -‐en  huisregels  
Motion  Dance  studio  heeft  het  recht  om  diegene  die  zich  schuldig  maken  aan  wangedrag,  de  huisregels  niet  naleven  of  de  naam  van  de  dansschool  in  diskrediet  brengen  de  toegang  te  
weigeren.  Onder  wangedrag  wordt  onder  andere  verstaan,  extreme  of  uitdagende  kleding,  onfatsoenlijk  taalgebruik,  agressief  taalgebruik,  discriminatie,  vervuilen  van  de  accommodatie  
en  of  omgeving.  Leden  dienen  zich  correct  te  gedragen  tegenover  personeel  en  andere  leden  in  de  dansschool.  Aanwijzingen  van  het  personeel  dienen  direct  te  worden  opgevolgd.  
Tijdens  de  dansles  is  het  niet  toegestaan  om  etenswaren  te  benutten  of  kauwgom  in  de  mond  te  hebben.  Sieraden  moeten  af  tijdens  de  danslessen  i.v.m.  de  veiligheid.  Wij  verwachten  
van  de  leerlingen  dat  zij  de  kleedkamers  en  studio's  schoon  achter  laten  en  papiertjes,  lege  flessen  e.d.  in  de  prullenbak  deponeren.  Motion  Dance  Studio  behoudt  zich  het  recht  voor  bij  
overtreding  van  het  bovenstaande,  het  lid  sancties  op  te  leggen  of  eenzijdig  te  royeren,  zonder  enig  recht  op  restitutie  van  reeds  betaalde  abonnementsgelden.  
  
12.Foto/Video  Materiaal  
Bij  inschrijving  bij  Motion  Dance  Studio  geeft  u  automatisch  toestemming  om  foto's  en  video  opnamen  te  maken  van  uw  kind  tijdens  de  lessen  en/of  uitvoeringen.  Dit  materiaal  kan  
vertoond  worden  door  Motion  Dance  Studio  op  haar  social  media  kanalen  en  kan  gebruikt  worden  ter  promotie  van  de  dansschool  en/of  uitvoeringen.  Is  er  een  specifieke  reden  om  niet  
op  de  foto/video  te  willen/mogen,  gelieve  dit  per  mail  door  te  geven.  Wij  zullen  hier  dan  rekening  mee  houden.  Uw  persoonsgegevens  worden  uitsluitend  gebruikt  met  als  doeleinde  
voor  Motion  Dance  Studio.  Uw  gegevens  zullen  niet  worden  gedeeld  met  derden.  
  
13.  Slotbepaling  
Dit  zijn  de  algemene  voorwaarden  voor  het  cursusjaar  2018/2019.  De  voorwaarden  van  voorgaande  jaren  komen  hierbij  te  vervallen.  
Motion  Dance  studio  behoudt  zich  het  recht  voor  om  het  aantal  ingeschrevenen  te  beperken  en  openingstijden,  het  lesrooster  of  het  aantal  deelnemers  per  les  te  beperken  en  tarieven  
te  wijzigen.  Motion  Dance  studio  behoudt  zich  het  recht  voor  de  regelementen  aan  te  passen.  Bij  elke  aanpassing  komen  de  voorgaande  regelementen  te  vervallen.    
Voor  alle  zaken  waarin  deze  voorwaarden  niet  voorzien,  beslist  de  leiding  van  Motion  Shape  &  Dance  Studio.    
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