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Algemene voorwaarden Bewegen met Movimento 

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanmelding voor- en deelname aan 

de beweeglessen van Bewegen met Movimento. 

 

1. Definities 

1.1 Met ‘beweeglessen’ wordt bedoeld alle door Bewegen met Movimento georganiseerde 

activiteiten.  

1.2 Met ‘de ouder’ wordt bedoeld de ouder, voogd, verzorger of begeleider van het 

deelnemende kind.   

1.3 Met ‘het kind’ wordt bedoeld het kind dat deelneemt aan de beweeglessen.  

1.4 De website van Bewegen met Movimento is www.movi-mento.com.  

1.5 Het algemene e-mailadres van Bewegen met Movimento is info@movi-mento.com.  

 

2. Aanmelding en inschrijving 

2.1 Het kind kan worden aangemeld voor één van de beweeglessen door het invullen en 

verzenden van het inschrijfformulier op de website van Bewegen met Movimento, of door 

het sturen van een e-mail.  

2.2 De ingevulde gegevens op het inschrijfformulier zijn strikt vertrouwelijk en worden alleen 

gebruikt voor administratieve doeleinden.  

2.3 Na het invullen van het inschrijfformulier neemt Bewegen met Movimento binnen 5 

werkdagen contact op. 

2.4 De ouder ontvangt een bevestiging per e-mail van de aanmelding.  

2.5 Bewegen met Movimento heeft het recht om bij een te gering aantal deelnemers de 

inschrijving te annuleren.  

2.6 Bewegen met Movimento heeft het recht om de locatie van de beweeglessen te wijzigen. 

De ouder wordt hier minimaal 14 dagen van te voren schriftelijk van op de hoogte gesteld.  

 

3. Betalingsvoorwaarden en lidmaatschap 

3.1 Het kind mag tweemaal een proefles doen. Na de proeflessen dient voor de beweeglessen 

lesgeld te worden betaald. 

3.2 De hoogte van het lesgeld wordt vermeld op de website van Bewegen met Movimento. De 

genoemde bedragen zijn inclusief BTW.  

3.3 Na de proefles kan de ouder het kind inschrijven voor de vorm van lidmaatschap: 

maandabonnement. De ouder betaalt het tarief per maand en ontvangt aan het begin van 

de maand een automatisch incasso. 

3.4 Voor het nijntje Beweegdiploma draagt Bewegen met Movimento in 2020 per lid 

bondscontributie af aan de KNGU van € 5,56. Dit is verrekend in het lesgeld. 

3.5 Het kind kan deelnemen aan de lessen als aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.  

3.6 Bewegen met Movimento behoudt zich het recht om de toegang tot de beweeglessen te 

ontzeggen wanneer er niet aan de betaling is voldaan. 

 

4. Verhindering, afgelasting en annulering  

4.1 Wanneer het kind is verhindert om aan de beweeglessen deel te nemen, vindt er geen 

restitutie van het lesgeld plaats.  
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4.2 Wanneer het kind is verhindert door ernstige fysieke, mentale of medische redenen, kan 

restitutie van het lesgeld plaatsvinden indien de ouder Bewegen met Movimento via een 

schriftelijk verklaring hiervan op de hoogte stelt. 

4.3 Bewegen met Movimento behoudt zich het recht om dagen, tijden en locaties te wijzigen. 

De ouder wordt hier minimaal 14 dagen van te voren schriftelijk van op de hoogte gesteld.  

4.4 Tijden schoolvakanties en op officiële feestdagen is Bewegen met Movimento gesloten en 

vinden er geen beweeglessen plaats.  

4.5 Wanneer het kind niet meer wil of kan deelnemen aan de beweeglessen, dient de ouder 

het kind hiervoor schriftelijk uit te schrijven. Dit kan via een mail naar info@movi-

mento.com. Bij uitschrijving ontvangt de ouder hiervan een bevestiging. Persoonlijke 

gegevens van het kind zullen binnen 14 dagen worden vernietigd.  

 

5. Overmacht  

5.1 Onder overmacht wordt in de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Hierbij is 

er sprake van omstandigheden buiten de wil van Bewegen met Movimento en/of haar 

werknemers.  

5.2 Onder overmachtsituaties wordt onder ander verstaan: bijzondere weersomstandigheden 

(hitte, ijzel, sneeuw), ziekte van personeelsleden, oorlog of oorlogsgevaar, oproer, brand 

of brandschade, overstroming, waterschade en beperkende overheidsmaatregelen.  

5.3 Wanneer Bewegen met Movimento door overmacht de beweeglessen moet annuleren, zal 

indien mogelijk in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Wanneer dit niet 

mogelijk is, behoudt Bewegen met Movimento zich het recht om de beweegles(sen) te 

annuleren. Reeds betaald lesgeld wordt in deze gevallen gerestitueerd.  

 

6. Aansprakelijkheid 

6.1 Deelname aan de beweeglessen van Bewegen met Movimento is op eigen risico.  

6.2 Bewegen met Movimento heeft een aansprakelijkheidsverzekering. De polisvoorwaarden 

zijn op te vragen bij Bewegen met Movimento.  

6.3 Bewegen met Movimento is niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke 

vorm dan ook. 

6.4 Bewegen met Movimento is niet aansprakelijk voor blessures van het kind opgelopen voor, 

tijdens of na les, nog voor andere al dan niet reeds bestaande fysieke klachten.  

6.5 Fysieke schade van het kind aan het personeel van Bewegen met Movimento, schade aan 

eigendommen van Bewegen met Movimento dan wel schade aan eigendommen van de 

locatie, zullen worden verhaald op de ouder van het kind. 

 

7. Audio- en/of visuele opnames 

7.1 De ouder kan op het inschrijfformulier van Bewegen met Movimento aangeven of het kind 

op foto’s of video’s die tijdens de beweeglessen worden gemaakt in beeld mag komen. 

Indien de ouder toestemming geeft voor het maken van beeldmateriaal, kunnen de foto’s 

of video’s gebruikt worden voor promotie en commerciële doeleinden.  

 

8. Informatie algemene voorwaarden  

8.1 De Algemene Voorwaarden van Bewegen met Movimento staan vermeld op de website 

van Bewegen met Movimento.  
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8.2 Door inschrijving via het inschrijfformulier verklaart de ouder de Algemene Voorwaarden 

van Bewegen met Movimento te accepteren.  

8.3 Bewegen met Movimento behoudt zich het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen. 

De gewijzigde voorwaarden worden op de website gepubliceerd.  

 

9. Gebruik logo Bewegen met Movimento 

9.1 De naam ‘Bewegen met Movimento’ en haar logo zijn geregistreerde handelsmerken 

(KvKnummer: 77434889).  

9.2 Het gebruiken van het logo of de naam ‘Bewegen met Movimento’ door personen of 

organisaties kan uitsluitend na schriftelijke toestemming van de eigenaren. Toestemming 

kan per e-mail worden aangevraagd.  

 

10.   Privacy (AVG) 

10.1 Bewegen met Movimento voldoet aan de privacywet die op 25 mei 2018 is 

ingegaan. Dit betekent dat Bewegen met Movimento zich bewust is van de regels en 

voorwaarden die onder deze wet vallen. 

10.2 De ouder en het kind dat deelneemt aan de beweeglessen hebben ten allen tijde 

recht op inzage, correctie en verwijdering van de door Bewegen met Movimento 

opgeslagen persoonlijke gegevens.  

10.3 De door Bewegen met Movimento verkregen persoonlijke gegevens van het kind of 

de ouder is strikt persoonlijk en wordt alleen gebruikt voor administratieve doeleinden. De 

gegevens worden opgeslagen in een beveiligde online database. Hiertoe hebben alleen de 

eigenaren van Bewegen met Movimento toegang toe.  

10.4 Bewegen met Movimento vraagt alleen om noodzakelijke persoonlijke gegevens 

van de ouder en het kind.  

10.5 Wanneer er onverhoopt sprake is van een data-lek, is Bewegen met Movimento 

verplicht dit officieel te melden, documenteren en de ouder hiervan schriftelijk op de 

hoogte te stellen.  

 

 


