ALGEMENE VOORWAARDEN A BRIGHT MOVE
1.
KOSTEN EN BETALING GROEPSTRAINING
- 1a. De eerste training en de tweede training zijn gratis proeftrainingen, mits deelnemer een
ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier inlevert. Bij een minderjarige deelnemer is het
aanmeldingsformulier tevens ondertekend door een ouder/voogd.
- 1b. Strippenkaarten dienen vooraf te worden betaald. Betaling bij voorkeur contant.
- 1c. Strippenkaarten hebben een beperkte geldigheidsduur. Na het verlopen van de
geldigheidsdatum moet een deelnemer een nieuwe kaart kopen om weer deel te mogen nemen aan
een training. Voor openstaande trainingen ontvangt de deelnemer geen restitutie.
- 1d. Als de deelnemer is aangemeld, krijgt de deelnemer bij afwezigheid geen geld retour.
- 1e. Indien een deelnemer te laat aanwezig is, vertrekt de groep zonder deze deelnemer.
- 1f. Aan- en afmelden kan tot 30 minuten voor aanvang van een training.
- 1g. Aan- en afmelden tussen 60 en 30 minuten voor aanvang van een training dient telefonisch te
gebeuren op nummer 06-45322501. Bij voorkeur met een bericht.
- 1h. A Bright Move behoudt zich het recht voor om, indien zij dit noodzakelijk acht en na een interne
briefing, de tarieven van de trainingen en strippenkaarten te wijzigen.
- 1i. Per 1 januari van het nieuwe jaar kan het tarief van trainingen en strippenkaarten worden
geïndexeerd met het officiële indexcijfer van het afgelopen jaar.
2.
KOSTEN EN BETALING PERSONAL TRAINING, SMALL GROUP TRAINING, CURSUS
- 2a. Tenzij anders overeengekomen, betaalt deelnemer in maandelijkse termijnen voorafgaand aan
de aangeboden les, training, cursus.
- 2b. Tenzij anders overeengekomen, betaalt de deelnemer de eerste (onvolledige) maand de
resterende lessen, trainingen, cursusonderdelen van de maand voorafgaand aan de eerste les,
training, het cursusonderdeel. Betaling bij voorkeur per overschrijving op rekeningnummer
NL31 RABO 0154 9430 29. Lessen, trainingen, cursussen worden door middel van een digitale factuur
in rekening gebracht.
- 2c. Tenzij anders overeengekomen, betaalt de deelnemer vanaf de eerste volledige maand van
deelname voorafgaand aan de eerste training, les, het cursusonderdeel. Betaling bij voorkeur per
overschrijving op rekeningnummer NL31 RABO 0154 9430 29. Lessen, trainingen, cursussen worden
door middel van een digitale factuur in rekening gebracht.
- 2d. Opzegging geschiedt schriftelijk of per e-mail en dient te gebeuren vóór het begin van de maand
in welke deelnemer stopt.
- 2e. Bij opzegging ontvang de deelnemer geen restitutie van reeds betaalde trainingen, lessen,
cursusgelden.
- 2f. Indien de deelnemer de afspraak afzegt, dan wordt er in overleg bekeken of er op korte termijn
een vervangende afspraak kan worden gemaakt.
- 2g. Annuleren van een afspraak kan alleen kosteloos wanneer dat 24 uur of eerder voor aanvang
gebeurt. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de les, training, het cursusonderdeel wordt
50% van de overeengekomen kosten in rekening gebracht.
- 2h. Lessen, trainingen, cursussen worden door middel van een digitale factuur in rekening gebracht.
- 2i. A Bright Move behoudt zich het recht voor om, indien zij dit noodzakelijk acht en na een interne
briefing, de tarieven van de trainingen te wijzigen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende.
Prijswijzigingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde lessen, trainingen, cursussen.
- 2j. Per 1 januari van het nieuwe jaar kan het tarief worden geïndexeerd met het officiële indexcijfer
van het afgelopen jaar.

3.
HUISREGELS
- 3a. Meenemen van waardevolle spullen is op eigen risico. Waardevolle spullen (zoals bijvoorbeeld ipods en smartphones) kunnen nat en vies worden of beschadigen tijdens een training, les, cursus.

- 3b. Voor vragen, advies of hulp bij oefeningen kunt je altijd de trainer raadplegen.
- 3c. Respecteer de omgeving waarin wordt getraind, laat geen rommel achter.
- 3d. Let op de veiligheid van jezelf én op die van een ander. Help elkaar indien nodig.
- 3e. A Bright Move is gerechtigd, deelnemers de deelname aan trainingen te weigeren of de
voortgang van de training te ontzeggen indien deelnemers zich niet aan de bovengenoemde
huisregels houden of anderszins gedrag vertonen dat de voortgang van de training, les of cursus
volgens inschatting van A Bright Move verstoort.
- 3f. Bij diefstal en andere wettelijke overtredingen wordt direct de politie gewaarschuwd.
- 3g. Indien A Bright Move, om dringende redenen, een afspraak afzegt, wordt er in overleg met de
deelnemer(s) op korte termijn een vervangende afspraak gemaakt.
4.
AANSPRAKELIJKHEID
- 4a. J.D. Nous, A Bright Move en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan
eigendommen van deelnemers aan een training, les en cursus. Deelname aan een training, les, cursus
van A Bright Move geschiedt op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico.
- 4b. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van J.D. Nous, A
Bright Move en trainers, zijn J.D. Nous en A Bright Move niet aansprakelijk.
- 4c. J.D. Nous en A Bright Move zijn niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de
deelnemers mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training, les en cursus. Adviezen zijn
altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook zijn J.D. Nous en A Bright Move niet
aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak
ook, ontstaan tijdens of in verband met de training, les het cursusonderdeel. Training, les en cursus
kunnen intensief en blessuregevoelig zijn. De (ouder/voogd van) deelnemer, dient zelf in te schatten
of de deelnemer geschikt is voor deelname aan de training, les, het cursusonderdeel. Indien een
deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien de deelnemer een andere reden
heeft om te twijfelen aan een deelname, dient de (ouder/voogd van) deelnemer, advies in te winnen
bij een arts, sportarts of fysiotherapeut. A Bright Move en trainers behouden zich het recht voor om
naarzijn/ haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training, les,
cursus.
- 4d. De deelnemer, ouder/voogd, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor
schade geleden ten gevolge van de deelname aan de training, les en cursus.
- 4e. Als een deelnemer aan Personal Trainingen en Small Groep Trainingen van A Bright Move niet
tevreden is over de diensten van A Bright Move, dan wordt in goed overleg naar een oplossing van
het probleem gezocht.

