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Algemene voorwaarden More Motion workshop 
 
Art. 1. Betaling 
De betaling dient voor de start van de workshop te zijn geschied. De betaling geschiedt contant of 
zelf overmaken. Het bedrag voor een workshop is €50,- voor niet-leden en €40,- voor leden. Na 
inschrijving én betaling is de inschrijving voltooid. Na betaling is er geen mogelijkheid tot restitutie.  
 
Art. 2. Duur overeenkomst en beëindiging 
Een workshop gaat door als er genoeg animo is. Een workshop bestaat uit 10 achtereengesloten 
lessen. Na deze 10 lessen is de overeenkomst automatisch beëindigd.  Uitschrijven is niet nodig.  
 
Als u na beëindiging van overeenkomst een volgende workshop wilt volgen, dient u nogmaals een 
inschrijfformulier in te vullen.  
 
Art. 3. Afwezigheid 
Bij langdurige ziekte/blessure kan er in overleg een inhaalregeling getroffen worden. 
 
Art. 4. Wijzigingen 
De tarieven kunnen tussentijds worden gewijzigd op grond van economische ontwikkelingen. 
Eventuele wijzigingen worden duidelijk en tijdig vermeld op de website. 
 
Art. 5. Minderjarige leden 
Minderjarige leden (beneden 18 jaar) kunnen uitsluitend worden ingeschreven met toestemming van 
de ouder(s) of wettelijke verzorger(s). 
 
Art. 6. Aansprakelijkheid 
More Motion is niet aansprakelijk voor het verlies van eigendommen. Het beoefenen van 
sportactiviteiten is voor eigen risico. More Motion is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen en 
of diefstal en of andere vormen van schade. Tevens zal het lid More Motion vrijwaren voor 
aanspraken van derden ten deze. 
 
Art. 7. Algemene bepalingen 
7.1 Leden die zich schuldig maken aan wangedrag kunnen met onmiddellijke ingang de toegang tot 
More Motion tijdelijk of voorgoed ontzegd worden. 
 
7.2 Leden dienen zich correct te gedragen en de instructies van de medewerkers van More Motion 
op te volgen. Het lid dient een sportbroek te dragen met daarboven een shirt. Ook dient het lid 
schoon sportschoeisel te dragen (buitenschoenen zijn niet toegestaan). Indien een lid niet aan deze 
verplichtingen voldoet kan hem de toegang tot More Motion worden geweigerd. 
 
7.3 Het is niet toegestaan om een mobiele telefoon te gebruiken tijdens de lessen, tenzij 
toestemming is verleend door de lesgever. 
 
7.4 De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend 
voor administratieve doeleinden van More Motion gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor 
commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. De gegevens worden binnen één 
maand verwerkt en worden tot 8 jaar na uitschrijving bewaard i.v.m. de bewaarplicht van de 
belasting. 
U heeft het recht om gegevens aan te laten passen of te verwijderen door middel van een e-mail 
naar info@more-motion.nl of schriftelijk naar Rietoever 24, 2371 JL in Roelofarendsveen. 
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Art. 8. Overdraagbaarheid overeenkomt 
De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen. 
 
Art. 9. Gebruik van media  
Wij behouden het recht om foto´s en filmpjes van alles wat gerelateerd is aan More Motion, op het 
internet te plaatsen. 
 
Art. 10. Vakanties 
In de schoolvakanties van het basisonderwijs en bepaalde Nationale feestdagen: "Nieuwjaarsdag,  
Goede vrijdag,  
1e Paasdag, 2e Paasdag, Koninginnedag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, 1e Pinksterdag,  
2e Pinksterdag, 1e Kerstdag, 2e Kerstdag,  Oudejaarsdag", is More Motion gesloten.  
Deze dagen gaan niet van het aantal lessen van een workshop af.  


