
 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN 

 
  
1. Algemene Regels 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten 
werkzaamheden en/of inspanningsverrichtingen van Family of Movements. 
1.2 Family of Movements is een eenmanszaak en is gevestigd op de Stationstraat 100 te (6191 BG) Beek en 
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 72428988. Family of Movements wordt hierna ook aangeduid 
als “FAM”. 
1.3 Bezoekers (leerlingen, gasten, ouders etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op locatie van FAM te houden 
aan de huisregels van FAM en/of de regels van de beheerder/eigenaar van de betreffende locatie. De 
bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de eigenaar van FAM of door de daartoe 
bevoegde persoon op te volgen (docent). Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden 
overgegaan. 
1.4 FAM heeft het recht om zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot FAM en lesgeef locaties te 
weigeren en/of het lidmaatschap te beëindigen. 
  
2. Inschrijvingen 
2.1 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 6 maanden en gaat in als het contract wordt 
ondertekend. Het lidmaatschap wordt na 6 maanden stilzwijgend verlengd. Zie punt 7.1 en 7.2 voor beëindiging.  
2.2 Elke nieuwkomer heeft recht op één gratis proefles, tenzij anders afgesproken is met de eigenaar. 
2.3 Elk nieuw lid vult een inschrijvingsformulier in. Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 
2.4 Personen jonger dan 18 jaar dienen altijd toestemming te vragen aan hun ouders. Het inschrijfformulier moet 
dan ook ten alle tijden door de ouders worden ondertekend. 
2.5. Het is niet mogelijk om het lidmaatschap te onderbreken in verband met vakanties. Een abonnement 
opzeggen om soortgelijke redenen kan in overleg met de eigenaar van FAM bij zwaarwegende redenen. 
  
3. Betalingen en contributie 
3.1 Betaling van het contributiegeld en het eenmalige inschrijfgeld (€15,-) zal door uzelf op de 1e van de maand 
worden overgeboekt naar het rekeningnummer van FAM: NL 04 ABNA 0842 0305 22 t.n.v. Family of Movements. 
3.2 Bij een inschrijving op de helft van de maand kan het zo zijn dat de eerste overboeking 1,5 maand bevat. Het 
wordt dan met de overboeking van de eerstvolgende maand mee overgeschreven. 
3.3 De kosten van het contributiegelden verschillen per lidmaatschap en kunnen worden gezien op de website 
van FAM: www.familyofmovements.com. 
3.4 De vastgestelde contributiegelden per maand zijn een gemiddelde welke gebaseerd zijn op een compleet 
jaar (12 maanden).  
3.5 Indien het betalingsgedrag van een lid naar oordeel van FAM daartoe aanleiding geeft, is FAM bevoegd het 
lid van verdere lessen uit te sluiten en hem/haar de toegang tot FAM te ontzeggen en is al hetgeen het lid aan 
FAM uit welke hoofde ook verschuldigd is direct opeisbaar. 
3.6 Betalingen worden altijd vooruit gedaan op de 1e van de maand. 
3.7 Als er een lidmaatschap is afgenomen bestaat er een betalingsverplichting van de afnemer jegens FAM. 
Indien in de eerste week van de nieuwe maand geen lidmaatschap wordt overgeboekt heeft de afnemer een 
informatieplicht. Hij/zij behoort FAM in te lichten over eventuele onregelmatigheden. 
3.8 FAM heeft ten alle tijde het recht, bij betalingsproblemen van de afnemer, om een extern incassobureau in te 
schakelen. 
3.9 FAM is gemachtigd eens per jaar de contributiegelden te verhogen. Communicatie omtrent verhogen 
geschiedt via de mail. Bent u het niet eens met de verhoging? Dan kunt u kosteloos uw abonnement per de 
wijzigingsdatum opzeggen of veranderen. 
3.10 FAM kan indien een lid een bepaalde leeftijd heeft bereikt (volgens de abonnementsvoering) het 
abonnement verhogen volgens de vastgestelde abonnementskosten.  
  
4. Aansprakelijkheid 
4.1 FAM is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van goederen. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij 
de politie. FAM stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan 
worden.  
4.2 Door de ondertekening van het contract/inschrijfformulier verklaart een lid dat hij/zij geen medische 
beperkingen heeft zoals hart, -long en vaatziektes. Is dit wel het geval dan moet dit worden vermeld op het 
inschrijfformulier en worden besproken met de docent of de eigenaar van FAM. 
4.3 FAM sluit elke aansprakelijkheid voor schade (c.q. lichamelijk letsel) van een bezoeker/lid of vanwege een 



bezoeker/lid aanwezige derde uit, tenzij de schade (c.q. lichamelijk letsel) is ontstaan door omstandigheden die 
op grond van dwingend recht voor zijn risico komen. 
4.4 FAM is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor blessures en/of letsels die tijdens, voor en na de lessen, shows 
en andere gerelateerde zaken kunnen worden opgelopen. 
4.5 Indien FAM om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de 
schadevergoeding niet hoger zijn dan het bedrag dat maximaal in het onder de ter zake toepasselijke 
aansprakelijkheidsverzekering van FAM worden uitbetaald. 
4.6 FAM is nimmer gehouden enige schade anders dan zaak- of personen schade te vergoeden. 
4.7 Eventuele blessures dienen voor de les bekend te worden gemaakt aan de docent. 
  
5. Lidmaatschap 
5.1 Het lidmaatschap gaat in op het moment dat het contract is ondertekend. 
5.2 Het lidmaatschap kan tijdens de eerste 6 maanden van de abonnementsduur verhoogd worden, maar niet 
verlaagd. Na de eerste 6 maanden is het mogelijk het abonnement maandelijks aan te passen (omhoog en 
omlaag). Dit moet wel tijdig aangegeven worden bij FAM. Met tijdig wordt bedoeld voordat de nieuwe maand 
start.  
5.3 Deelname aan de danslessen, shows, wedstrijden etc. gebeurd geheel op vrijwillige basis. 
5.4 FAM kan tot een bedrag van maximaal €20,- leden verplichten bepaalde kleding aan te schaffen voor een 
show. Leden die deelnemen aan een wedstrijdteam schaffen de kleding/schoeisel aan dat wordt aangewezen 
door de eigenaar van FAM tot een maximumbedrag van €75,-.  
5.5 Het met opzet beschadigen van de eigendommen van FAM zal in rekening worden gebracht. 
5.6 Kauwgum tijdens de les is vanwege veiligheidsvoorschriften niet toegestaan. 
5.7 De sportzaal dient betreden te worden met binnen schoeisel. 
  
6. Overmacht 
6.1 In geval van overmacht is FAM niet gehouden eventuele verplichtingen na te komen en worden deze voor 
de duur van de overmacht opgeschort. 
6.2 Aanspraak op schadevergoeding is in het geval van overmacht geheel uitgesloten. 
6.3 Het per direct beëindigen van een abonnement in geval van overmacht is niet mogelijk. Beëindiging is enkel 
mogelijk volgens onze standaard procedure (zie 7.1 en 7.2).  
  
7. Beëindigen lidmaatschap 
7.1 Het beëindigen van het lidmaatschap dient via het uitschrijfformulier te geschieden. Het uitschrijfformulier kunt 
u verkrijgen aan de balie van FAM.  
7.2. Het abonnement opzeggen is niet mogelijk in de eerste 6 maanden van de contractduur. Na de 
stilzwijgende verlenging is het abonnement echter te allen tijde opzegbaar, met een opzegtermijn van 1 maand.  
 
8. Privacyreglement FAM 
8.1 Voor het verwerken van uw persoonsgegevens bij FAM dient u toestemming te geven. Dit kan via een 
inschrijfformulier. 
8.2 FAM verwerkt de volgende persoonsgegevens van leden: 
– NAW-gegevens 
– Geslacht 
– geboortedatum 
– telefoonnummer 
– Email-adres 
– Naam van het rekeningnummer waarmee het abonnement wordt betaald. 
8.3 De gegevens worden verwerkt in een databank om bij te houden hoeveel leden we hebben. De 
persoonsgegevens worden met niemand anders (geen andere personen/organisaties) gedeeld behoudens 
werknemers van FAM. Leden worden via de mail op de hoogte gehouden van belangrijke lesinformatie, nieuwe 
lessen, persberichten en andere aan de sportschool gelieerde informatie. 
8.4 Elk lid heeft recht op inzage van zijn gegevens, recht op correctie van die gegevens en het recht van 
verwijdering van de persoonsgegevens.  
8.5 Na uitschrijving van het lidmaatschap worden persoonsgegevens verwijderd.  
8.6 FAM is bevoegd om foto’s/video’s die gemaakt zijn tijdens lessen, shows en andere activiteiten van FAM te 
gebruiken op social media (website, facebook, instagram), tenzij anders is aangegeven door het lid of de ouders 
van het lid.  
  
9. Geldigheid recht 
9.1 Op iedere overeenkomst met FAM is Nederlands recht van toepassing. 
9.2 Geschillen kunnen enkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in arrondissement Limburg, locatie 
Maastricht. 


