Algemene voorwaarden Oriental MoVe
Algemeen
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle overeenkomsten/c.q. geleverde
diensten met betrekking tot alle les vormen gegeven door Oriental MoVe.
1 Betaling en contributie
Alle lesgelden zijn bij vooruitbetaling van 4 weken verschuldigd. Het lid verplicht zich vanaf het moment van
inschrijving bij Oriental MoVe het verschuldigde lesgeld per 4 weken (= 1 betalingsperiode) te betalen. Betaling
kan geschieden via bankoverschrijving of contant. Bij 4 weken achterstand van betaling mag er geen gebruik
meer worden gemaakt van het lesaanbod bij Oriental MoVe, totdat de achterstand volledig is voldaan.
Achterstallige contributiegelden worden belast met porto- en administratiekosten. Indien het lid nalatig is in
zijn/haar betalingsplicht jegens Oriental MoVe , zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven aan
een incassobureau. De hieraan verbonden kosten, verhoogd met de wettelijke rente verbonden aan het innen
van achterstallige contributiegelden, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor de rekening van het
desbetreffende lid of de wettelijke vertegenwoordiger van het lid.
Ieder nieuw lid heeft recht op 1 gratis proefles. Proeflessen gelden niet voor leden die al ingeschreven staan.
De les die een lid na een proefles volgt, dient voorafgegaan te worden door inschrijving bij Oriental MoVe.
2 Duur overeenkomst en beëindigen
De aangegane overeenkomst (=het lidmaatschap) met Oriental MoVe wordt aangegaan voor de
overeengekomen periode. De overeengekomen periode duurt voort totdat het lid minimaal 4 weken van
tevoren schriftelijk heeft opgezegd (per mail, per post of persoonlijk overhandigen). Hieruit concluderend
bedraagt de opzegtermijn dus 4 weken.
Wanneer een lid tijdens een periode geen lessen heeft gevolgd, zonder vooraf opzegging van het lidmaatschap
schriftelijk kenbaar gemaakt te hebben, is hij/zij tot betaling van het lesgeld verplicht.
Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het lid een opzegtermijn in acht te nemen van 4 weken.
Uitzonderingen m.b.t. opzeggen lidmaatschap
Vroegtijdig opzeggen van het lidmaatschap kan als u verhuist buiten een straal van 20 km. U dient dan
wel een bewijs van inschrijving van betreffende gemeente te tonen.
Vroegtijdig opzeggen van het lidmaatschap kan per direct (zonder opzegtermijn) door medische
redenen. Wel dient u desgevraagd een ondergetekende brief van uw specialist of uw huisarts te
tonen.
3 Afwezigheid van het lid
Het lesgeld dient ook te worden betaald, indien het lid geen gebruik maakt of geen gebruik kan maken van het
lesaanbod van Oriental MoVe.
Absentie van het lid door ziekte, verhindering of vakantie kunnen binnen een maand in andere lesgroepen
worden ingehaald met een max. van 2 lessen. Het lid blijft over de gemiste lessen lesgeld verschuldigd.
Betaalde contributies over deze periode worden niet teruggeven. Oriental MoVe dient tijdig op de hoogte
gesteld te worden indien een les (lessen) niet gevolgd kunnen worden (bijv. examen, feest, vakantie, etc.). Als
het voor het lid niet mogelijk is om lessen op een ander tijdstip in te halen, mag hij/zij vrijstelling vragen voor 1
les binnen de betalingsperiode van 4 weken. Vrijstelling dient tijdig, min. 4 weken vooraf schriftelijk
aangevraagd te worden.
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Indien het lid door ziekte of letsel niet meer in staat is lessen te volgen, heeft het lid c.q. wettelijk
vertegenwoordiger, het recht de overeenkomst tijdelijk schriftelijk stop te zetten of tussentijds op te zeggen.
Wanneer dit niet schriftelijk gebeurt, zal de overeenkomst zoals deze bij inschrijving tot stand is gekomen, als
onveranderd worden beschouwd.
Het is toegestaan om, tijdens de aangegane lidmaatschapsperiode, uw abonnement tijdens schoolvakanties te
laten slapen, indien u dit vooraf schriftelijk of mondeling kenbaar maakt bij Oriental MoVe.
4 Wijzigingen
Oriental MoVe behoudt zich het recht een jaarlijkse marktconforme indexatie te hanteren op de contributie.
Eventuele contributiewijzigingen worden duidelijk en minimaal 3 betalingsperioden van 4 weken voor de
ingangsdatum van de wijziging, mondeling en schriftelijk (=mail) kenbaar gemaakt door Oriental MoVe.
5 Openingstijden
Oriental MoVe bepaalt het aantal deelnemers en op welke dagen en tijden lessen zullen plaatsvinden. Er zal
zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van de meerderheid van de groep. Het lid zelf zal
tevens een persoonlijke keuze maken voor welke lesgroep het meest passend is. Hierbij kan hij/zij rekenen op
advies-overleg met Oriental MoVe. Tevens is het recht aan Oriental MoVe voorbehouden om tijdens
vakantieperiodes geen les te geven. Dit zal mondeling in de les worden meegedeeld en verwerkt worden het
lesroosters.
6 Minderjarige leden
Minderjarige leden (17 jaar en jonger) kunnen uitsluitend worden ingeschreven met toestemming van de
ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s).
7 overdraagbaarheid abonnement
Het inschrijfformulier dient geheel te worden ingevuld. De inschrijving bij Oriental MoVe is strikt persoonlijk
en niet overdraagbaar.
8 De lessen
Oriental MoVe is bevoegd, ten aller tijden wijzigingen in de lestijden c.q. het lesaanbod aan te voeren.
Lessen worden in principe gegeven op de locatie zoals vermeld op de website. Door overmacht en in
uitzonderlijke situaties kan de les doorgang vinden op een andere locatie. Oriental MoVe streeft altijd naar een
locatie zo dicht mogelijk in de buurt van de oorspronkelijke locatie.
Bij ziekte of onverwachte afwezigheid van de lesgever, wordt de les gegeven door een vervanger. Indien lessen
worden geannuleerd zullen deze worden ingehaald op een nader, door de eigenaar te bepalen, dag of tijd.
Oriental MoVe mag de lessen annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmacht situaties)
zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurig ziekte etc. In geval van
annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld.
Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het
aantal nog niet genoten lessen.
De eigenaar heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan de lessen,
privéles, activiteit van Oriental MoVe of een wedstrijd onder de naam van de Oriental MoVe, Monia en/of
Monique Vernooij.
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9 Aansprakelijkheid
Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen ( roerende en onroerende goederen) van Oriental
MoVe en/of aan de afgehuurde locatie door Oriental MoVe door toedoen van een lid c.q. bezoeker, zullen ten
alle tijden verhaald worden.
Indien de schade wordt veroorzaakt door meerdere personen in groepsverband is een ieder in persoon aan te
spreken voor de gehele schade.
Bezoek aan de lessen bij Oriental MoVe is geheel op eigen risico. Oriental MoVe is niet aansprakelijk voor letsel
en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of activiteiten van het lid c.q. de bezoeker op de
door Orintal MoVe afgehuurde locatie. Het lid volgt de lessen op eigen risico. De kosten van enig ongeval en/
of letsel worden geheel door het lid gedragen. Het lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde
takken van sport, beweging en/of dans risico’s met zich meebrengt en dat eventuele (vervolg)schade die ten
gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport, beweging en/of dans kan ontstaan, voor eigen risico is.
Het lid zal Oriental MoVe vrijwaren voor aanspreken van derden ten deze.
Indien een lid gezondheidsproblemen heeft dient het lid voortijdig een arts te raadplegen of deelname aan
lessen oriëntaalse dans, aerobics en/of andere aangeboden bewegingsvormen verantwoord is. Deze
gezondheidsproblemen dienen ten alle tijden te worden gemeld aan Oriental MoVe.
10 Overig
Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, telefoon, tape, etc.) in en
op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van Oriental MoVe en leden.
Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
Oriental MoVe is wel gerechtigd om foto en andere opnamen te (laten) maken van activiteiten onder haar
naam.
Door middel van het volgen van proeflessen of door het inschrijven voor de lessen gaat de
cursist akkoord met de Algemene Voorwaarden van de dansschool en wordt van de cursist verwacht
deze volledig na te leven.
Op alle met Oriental MoVe gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
Voor zover de wet dit toelaat en Oriental MoVe geen andere bevoegde rechter verkiest, zullen alle
geschillen die uit een gesloten overeenkomst voortvloeien, worden berecht door een bevoegde
rechter te Maastricht.

Slotbepalingen
Het lid is verplicht tot het dragen van degelijke (niet te bloot), gewenste kleding
tijdens het volgen van de lessen. Geen buitenschoeisel, er wordt binnen tijdens de danslessen op blote voeten
of balletschoentjes getraind. Tijdens sport- en bewegingslessen worden indoor sportschoenen gedragen,
waarvan de zolen niet afgeven op de vloer. De schoenzolen moeten schoon zijn.
Het is niet toegestaan om grof taalgebruik in de mond te nemen, iedereen
wordt geacht respectvol met elkaar om te gaan. Het kauwen van enig voedsel of kauwgom is tijdens
de lessen niet toegestaan. Het is op geen enkel door Oriental MoVe afgehuurde locatie toegestaan om te
roken.

3

Aanvullende huisregels
Tijdens de buikdansles is het niet toegestaan dat derden (mensen die geen lid zijn) aan de kant zitten. Dit om
onrust en afleiding bij de deelnemers te voorkomen (met uitzondering van potentiele klanten, die graag willen
weten of buikdans iets voor hen is). Op de gang staan een tafel en stoelen, daar kan men rustig wachten. Dit
geldt ook voor ouders, vriendinnetjes van…., opa’s en oma’s. Tenzij vooraf is kortgesloten dat begeleiding in
de zaal wenselijk is.
Voor en na de les is er voldoende tijd voor het sociale aspect. Tevens zullen we bepaalde vooraf geplande
lessen open stellen voor publiek!
Kinderen mogen mee, mits vooraf overleg heeft plaatsgevonden. In schoolvakanties zullen we daar soepeler
mee omgaan. Echter, is het niet de bedoeling dat er wekelijks kinderen aanwezig zijn tijdens de les.
Er zijn kinderen die op jonge leeftijd al graag willen buikdansen. Een proefles voor kinderen vanaf 10 jaar mag
(maar dan zit ze wel tussen de volwassenen) en indien ze in alle rust kan dansen, hoeft deelname aan de les
geen probleem te zijn.
Is een kind luidruchtig, ga dan zelf even met hem/haar uit de ruimte. Anderen hebben hier last van.

Kan ik per losse les betalen?
Nee, dat kan niet want dan kan ik geen continuïteit bieden en moet ik tijdens de les telkens zaken herhalen. Dit
gaat ten koste van de deelnemer die wel geregeld komt!
Ik betaal voor 1 les per week 29 euro, soms kan ik een tweede les per week volgen, maar niet altijd. Kan ik die
tweede les los betalen?
Ja, dat kan. Je betaalt dan echter het tarief van 29 euro: 4 = 7.25 euro per losse les.
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