ALGEMENE VOORWAARDEN
Begrippen
PMV:

PowerMama Veenendaal; gevestigd te Veenendaal, Leeuwerik 56, 3906 NK, ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 69654689.

Cursist:

Degene die diensten afneemt van PowerMama Veenendaal (PMV).

De Cursist gaat, door middel van het volledig afronden van de winkelwagen op de website
https://www.powermamaveenendaal.nl/, akkoord met deze algemene voorwaarden. PMV is gerechtigd de
onderhavige voorwaarde en het reglement te wijzigen en of aan te vullen.
1.

Cursus: De cursus is strikt persoonlijk en kan niet (tussentijds) worden overgedragen aan een ander persoon.

2.

Kosten: Het cursusgeld dient voorafgaand aan de cursus te zijn voldaan. Betaling dient plaats te vinden via
iDEAL tijdens het aankoopproces op de website https://www.powermamaveenendaal.nl/. Over het cursusgeld
is geen BTW verschuldigd.

3.

Duur: Één cursus bevat 8 lesuren. Voor zover mogelijk zal dit in 8 aaneensluitende weken plaatsvinden.
(Uitgezonderd kunnen zijn: landelijke feestdagen die binnen deze periode vallen). PMV behoudt zich het recht
de lestijden aan te passen, maar zal de Cursist hier vooraf van op de hoogte stellen.

4.

Opzeggen: Opzeggen kan tot 5 werkdagen voor aanvang van de cursus d.m.v. antwoord op de mail die je van
PMV ontvangt waarin je deelname wordt bevestigd. Indien de opzegtermijn niet is aangehouden zal 100% van
het cursusgeld verschuldigd zijn.

5.

Gedrag: De Cursist zal geen misbruik maken van de materialen of de faciliteiten welke PMV of de locatie biedt.
Eventuele beschadigingen aan clubeigendommen, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen
volledig vergoed te worden door de desbetreffende Cursist.

6.

Aansprakelijk: PMV stelt alles in werk om veiligheid te bewaken. Het gebruik van materialen en of activiteiten
bij PMV is geheel voor eigen risico van de Cursist. PMV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële
of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de Cursist. PMV aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de Cursist.

7.

Op PowerMama Veenendaal rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het PowerMama® Programma,
zo goed mogelijk begeleiden van de Cursist gedurende de cursus.

8.

De Cursist verklaart dat zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat is om de instructies van de
PowerMama® Coach zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de Cursist zich ertoe
alvorens de overeenkomst met PowerMama Veenendaal aan te gaan, een geregistreerde bekkenfysio te
raadplegen.

9.

Marketing doeleinden: De Cursist geeft hierbij toestemming voor het maken van fotografische en
andersoortige opnamen voor redactionele of promotionele doeleinden. (tenzij uitdrukkelijk aangegeven wordt
hiertegen bezwaar te hebben)
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10. Voor het gebruik van de ruimte die PMV voor haar cursussen huurt is het noodzakelijk dat de Cursist tevens
akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Movi Performance Gym, gevestigd aan de Storkstraat 5, 3905
KX te Veenendaal. KVK nummer: 67209297. Deze algemene voorwaarden zijn met de Cursist gedeeld bij het
aankoopproces via de website https://www.powermamaveenendaal.nl/.
11. Het minimale aantal deelnemers van deze cursus is 4. Indien het minimale aantal niet is gehaald 5 werkdagen
voor de start van de cursus, behoudt PMV zich het recht de cursus te cancellen. De Cursist ontvangt dan het
volledige cursusgeld terug op het rekeningnummer waarvan deze aan PMV is betaald.
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