ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemeen



Indien jonger dan 18 jaar, dient het inschrijvingsformulier getekend te worden door de desbetreffende
ouder/verzorger.




De leerlingen worden geacht te verschijnen in sportkleding, dit draagt mede bij aan de veiligheid tijdens de les.
Mocht u kind zich onfatsoenlijk gedragen tijdens de lessen die door Munki Motion worden aangeboden is de leraar
bevoegd dit kind uit de les te verwijderen en de ouder/verzorger daarop aan te spreken.



Mocht uw kind niet aanwezig kunnen zijn in de les zouden wij dit graag horen via het opgegeven nummer op de site
of via een mail.



Een schooljaar bevat tussen de 37 en 39 lessen, dit aantal hanteren wij ook in onze planning. De lessen gaan niet
door op feestdagen of vakantie. Mocht het anders zijn wordt dit in de les vermeld en worden ouders via de mail op de
hoogte gesteld.



De lessen hebben een maximum van 20 deelnemers. Indien het lesuur standaard door één lesgever wordt gegeven,
zal het maximum 15 zijn.
Lidmaatschap



Bij het tekenen van het inschrijfformulier tekent u voor lidmaatschap voor een heel jaar. Mocht de inschrijving na
afloop van de eerste of tweede betalingstermijn plaats vinden vervalt de verplichting deze eerste of tweede termijn te
betalen. Wanneer de deelnemer voor het einde van dat jaar stopt met de lessen bij MunkiMotion blijft u ons wel de
beschuldigde jaar-contributie verschuldigd.



Het lidmaatschap bedraagt € 299,- per jaar. Dit kan ook betaald worden in termijnen (4 maanden), of per maand. Ook
zijn er eenmalige inschrijvingskosten van € 10.-



Het beschuldigde bedrag wordt betaalt door middel van een factuur die wij zullen sturen naar het opgegeven email
adres en deze dient binnen 10 dagen betaald te worden.






Mocht betaling uitblijven dan worden er bij de tweede herinnering extra administratiekosten gerekend.
Opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk een maand voor het nieuwe jaar te geschieden.
Bij elke hernieuwde inschrijving na opzegging zijn opnieuw inschrijvingskosten verschuldigd.
We zullen uw persoonlijke gegevens nooit doorspelen aan derden.
Aansprakelijkheid



Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade zowel direct als indirect respectievelijk van
of aan goederen van de deelnemers.




Opzettelijk gemaakte schade door leerlingen zal verhaald worden bij ouders/verzorgers van het desbetreffende kind.
Afgezien van het feit dat onze docenten professioneel, verantwoordelijk en bedachtzaam omgaan met de risico’s die
freerunning met zich meebrengen, blijft het geheel op eigen risico om deel te nemen aan de lessen, trainingen en/of
overige activiteiten. MunkiMotion is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemer oploopt
tijdens of ten gevolge van een training.



De deelnemers zijn ten allen tijde verplicht de door MunkiMotion gestelde veiligheidsvoorschriften op te volgen.

