Algemene voorwaarden Locomotion & Aquarius juni 2020
Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Locomotion & Aquarius en op iedere
deelnemer die gebruik maakt van deze activiteiten. De deelnemers dienen op de hoogte te zijn van de huisregels
en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden staan op de website van Locomotion & Aquarius, hangen in de
yogastudio en worden verstrekt op aanvraag. Bij wijzigingen van de algemene voorwaarden wordt iedere
deelnemer geïnformeerd.
Lidmaatschap
Locomotion & Aquarius biedt groepslessen, workshops, cursussen en diverse andere activiteiten aan. Het
lidmaatschap is strikt persoonlijk en dus niet overdraagbaar. Het lidmaatschap kan op elk moment ingaan. Leden
van Locomotion & Aquarius krijgen vaak korting op andere activiteiten van Locomotion & Aquarius.
Inschrijving
Inschrijving voor de lessen, workshops, cursussen en alle andere activiteiten van Locomotion & Aquarius kan alléén
schriftelijk plaatsvinden met een volledig ingevuld en door de deelnemer ondertekend inschrijfformulier. Voor leden
t/m 18 jaar dienen de ouders dit te ondertekenen. Bij afmeldingen tijdens een workshop of training blijft men
verplicht tot betaling van het gehele lesgeld. Inschrijving gebeurt in volgorde van binnenkomst en geldt tot einde
seizoen voor de groepslessen en tot einde cursus of workshops voor de cursussen en workshops en andere
activiteiten.
De inschrijving verplicht tot betaling van de lessen, workshop, cursussen en andere activiteiten, ongeacht of deze
wel of niet bijgewoond worden. Door inschrijving gaat men akkoord met de algemene voorwaarden en wordt men
geacht de huisregels in acht te nemen. Het lidmaatschap kan tussentijds uitgebreid en veranderd worden.
Lidmaatschap
Het lidmaatschap van Locomotion & Aquarius eindigt automatisch per einde van een seizoen (meestal rond juli,
afhankelijk van de basisschoolvakantie). Voor het nieuwe seizoen moet je je opnieuw aanmelden. Tussentijds
aanmelden binnen een seizoen kan altijd.
Ziekte en zwangerschap / tijdelijk stopzetten van het abonnement
Indien men langdurig ziek is (minimaal één maand) en hierdoor niet aan de lessen kan deelnemen, mogen de
lessen in overleg op een later tijdstip worden ingehaald. Het lidmaatschap kan tijdelijk worden stopgezet naar
aanleiding van een blessure, operatie of zwangerschap. Hiervoor dient de deelnemer een verklaring van de arts te
overleggen. Na één maand wordt het lidmaatschap automatisch weer geactiveerd. Wanneer de deelnemer voor
een langere periode het lidmaatschap wil deactiveren, moet een brief van de arts worden overlegd, waarin de
verwachte tijd waarin niet kan worden gesport / worden deelgenomen aan de lessen door deze wordt aangegeven.
Bij zwangerschap wordt in overleg bepaald welke lessen er tot wanneer gevolgd kunnen worden. Zodra de
deelneemster niet meer aan de lessen kan deelnemen wordt het lidmaatschap tijdelijk stopgezet en kunnen de
gemiste lessen later worden ingehaald.
Deelname aan de lessen
Mocht men onverhoopt een les niet kunnen volgen, dient men deze vóór de les af te melden bij Corry Vrijdag.
Locomotion & Aquarius wil het regelmatig sporten stimuleren. Vóóraf afgemelde groepslessen mogen worden
ingehaald op een ander tijdstip, mits er plaats is in de les, binnen het gehele seizoen of maximaal binnen 1 maand
na het beëindigen van het lidmaatschap. Daarna zijn ze verlopen. Verzuimde of gemiste cursuslessen kunnen niet
worden ingehaald. Lessen waaraan men niet heeft deelgenomen kunnen niet worden "geclaimd" en er wordt geen
contributie gerestitueerd. Het deelnemen aan activiteiten van Locomotion & Aquarius gebeurt volledig op eigen
risico. Als Locomotion & Aquarius een les, cursus, workshop of andere activiteit niet geschikt acht voor de
inschrijver, kan deze niet aan de les, cursus, workshop of andere activiteit deelnemen.
Kleding en dergelijk
Voor de groepslessen is het dragen van geschikte schone sport- of yogakleding verplicht. Met uitzondering van de
yoga- en pilates/callaneticslessen zijn schone sport(binnen)schoenen verplicht evenals een flesje of bidon met
water. Je mag je mobiele telefoon niet mee te nemen in de trainingsruimte. Het is verboden kauwgum te kauwen
tijdens de les. Je tassen, schoenen en dergelijke kun je in de kleedruimte laten.
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Betaling
De kosten voor de lessen, workshops, cursussen en andere activiteiten zijn per vooruitbetaling verschuldigd en
opeisbaar. De kosten dienen vooraf (voor de datum, zie datum op inschrijfformulier of op de site) te zijn
overgemaakt op IBAN NL81 SNSB 0930 013 263 t.n.v. Mw. C. Vrijdag te Velden o.v.v. naam deelnemer, lesdag en
het lesuur. Men ontvangt geen nota, acceptgiro of iets dergelijks. Wil men toch een nota ontvangen dan kan men dit
schriftelijk aangeven op het inschrijfformulier of dit per mail aanvragen. Het feit dat dan de nota nog niet door de
deelnemer is ontvangen, ontslaat hem of haar niet van tijdige betaling.
Als men in termijnen betaald dan geldt dat bij niet tijdige betaling van de termijnen de mogelijkheid van
termijnbetaling vervalt en het restantlesgeld per omgaande in één keer moet worden betaald.
Indien men in de loop van het jaar instroomt, worden de lessen apart berekend. Nieuwe leden die deelnemen aan
de groepslessen betalen eenmalig € 20, - inschrijfgeld.
Bij niet tijdige betaling is men € 5, - administratiekosten voor de eerste aanmaning en € 15, - administratiekosten
voor de tweede aanmaning verschuldigd. Bij wanbetaling geven wij de vordering uit handen ter incasso en worden
de kosten van inning, alle bijkomende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, in rekening gebracht. De
kosten zijn opeisbaar vanaf het moment dat Locomotion & Aquarius de vordering uit handen heeft gegeven,
ongeacht of de deelnemer daarvan op de hoogte is.
Contributiegelden worden per seizoen (groepslessen) of per cursus vastgesteld en kunnen tussentijds worden
aangepast op grond van economische ontwikkelingen, belastingwijzigingen etc.
Persoonlijke gegevens
Persoonlijke en medische gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Wanneer er zich een wijziging voordoet
in de persoonlijke gegevens dient men deze per omgaande door te geven. Locomotion & Aquarius informeert
iedereen in principe per e-mail. Heeft men geen e-mailadres dan gaat dit per post. De deelnemer is verplicht ervoor
te zorgen dat Locomotion & Aquarius altijd de juiste e-mail- en adresgegevens heeft. De privacy van
persoonsgegevens is gewaarborgd conform de AVG. Is men geblesseerd, ziek of herstellend, meld dit dan voor de
les aan de docent. Vooral een vroege zwangerschap is voor ons van belang te weten. We houden het natuurlijk wel
geheim!
Uitval les
Bij ziekte van de docent of omstandigheden waardoor de docent geen les kan geven, worden de lessen in principe
online gegeven. Als een les onverhoopt niet doorgaat, krijgt men hiervan telefonisch of per e-mail bericht.
Indien men zich heeft aangemeld voor een korte cursus of workshop en deze kan door omstandigheden geen
doorgang vinden, dan verschuift de cursus of workshop naar de volgende geplande datum of wordt op een later
tijdstip online gegeven.
Lessen en docenten
De omschrijving van de inhoud van de lessen is indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Geplande nieuwe lessen gaan pas van start bij voldoende deelnemers aan deze les. Locomotion & Aquarius heeft
altijd het recht lesdatums en lestijden te wijzigen, lessen op te heffen, aan te passen aan de omstandigheden zoals
bijv. een lockdown of anderszins. De docenten hebben het recht de les aan te passen aan omstandigheden (niveau
van de groep, weersomstandigheden etc.). Docenten geven in hun eigen stijl les. Er zijn geen vaste docenten in
een lesuur, er is geen enkel recht op een bepaalde (vaste) docent. De directie behoud het recht om docenten
flexibel in te delen. De lessen worden in principe in de studio gegeven, indien dit door welke omstandigheden dan
ook niet mogelijk is worden de lessen buiten gegeven mits het weer dit toelaat of anders online of anderszins.
Aansprakelijkheid en eigen risico
Het volgen van de lessen, workshops, cursussen en andere activiteiten gebeurt geheel op eigen risico. De directie,
instructeurs of stagiaires kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel van welke aard dan ook,
opgelopen voor, tijdens of na de les, workshop, cursus of andere activiteit. Locomotion & Aquarius aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.
Locomotion & Aquarius is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als
indirect van respectievelijk van of aan goederen van deelnemers of derden, noch voor eventuele ongevallen van
deelnemers. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van sport en yoga en het volgen van activiteiten
bepaalde risico’s met zich kan meebrengen en dat hij / zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge van de
beoefening van sport en yoga kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
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Gedrag
Locomotion & Aquarius behoudt zich het recht voor om per direct de toegang te ontzeggen en een lidmaatschap
eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling van de contributie en zonder dat de betalingsverplichting
voor het lopende seizoen vervalt bij:
● ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels, maatregelen t.b.v. het coronavirus of ander
gebleken onaanvaardbaar gedrag.
● het opzettelijk veroorzaken van (materiële) schade aan eigendommen van Locomotion & Aquarius of een
andere leslocatie. Bovendien wordt bij de geëigende instantie aangifte gedaan. Eveneens zal de schade op
de veroorzaker worden verhaald,
● het niet nakomen van de betalingsverplichting, wanbetaling en/of wangedrag.
Van bedreiging in welke vorm dan ook wordt bij de geëigende instantie aangifte gedaan.
Diversen
Voor opmerkingen, suggesties of klachten kan men bij Locomotion & Aquarius terecht. In alle gevallen waarin deze
algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.
Huisregels groepslessen Locomotion
Voor alle lessen geldt: kleed je thuis om en ga thuis naar het toilet voordat je komt.
●

●
●

●
●
●
●

Draag gemakkelijke schone sportkleding: legging, korte of lange broek waar je goed in kunt bewegen,
T-shirt of top, zweetbandjes, eventueel trui of jasje, sportbeha, sokken en sportschoenen (m.u.v. de
Pilates/Callanetics les).
We verzoeken je vriendelijk om de schoenen die je voor de les gebruikt niet buiten te dragen. Hierdoor
kunnen we de zaal beter schoonhouden, wel zo prettig voor de mensen die na jouw les komen.
Voor de pilates/callaneticsles: een handdoek, laken, hoeslaken, deken of iets dergelijks van minimaal 1 x 2
meter. We maken gebruik van de yogamatten, deze moeten echter helemaal bedekt zijn. Neem eventueel 4
wasknijpers mee om de bedekking mee vast te zetten.
Neem een kleine handdoek mee die je over een te gebruiken kussen kunt leggen.
Neem eventueel een (fleece)deken mee.
Verplicht een flesje of een bidon met water die je thuis hebt gevuld.
Neem papieren zakdoeken mee.

Indien de les buiten plaats vindt:
● Neem een sportmatje mee en een (grote) handdoek om op te liggen. Een dynaband als je die hebt en
verplicht een flesje of een bidon met water, die je thuis hebt gevuld.
● Neem een stuk plastic of twee vuilniszakken mee om je mat op te leggen.
Huisregels groepslessen Aquarius
Voor alle lessen geldt: kleed je thuis om en ga thuis naar het toilet voordat je komt.
●
●
●
●

●
●
●
●

Draag schone comfortabele (sport)kleding waarin je gemakkelijk kan bewegen, bijvoorbeeld een
joggingbroek of een legging en een T-shirt.
Neem warme sokken en een trui of vest mee.
Draag zo min mogelijk sieraden, ook geen horloge.
Neem een handdoek, laken, hoeslaken, deken of iets dergelijks van minimaal 1 x 2 meter. We maken
gebruik van de yogamatten, deze moeten echter helemaal bedekt zijn. Neem eventueel 4 wasknijpers mee
om de bedekking mee vast te zetten.
Neem een kleine handdoek mee die je over een te gebruiken kussen kunt leggen.
Neem eventueel een (fleece)deken mee.
Als je een flesje of een bidon meeneemt, vul die dan thuis met water.
Neem papieren zakdoeken mee.

Indien de les buiten plaats vindt:
● Neem een sportmatje mee en een (grote) handdoek om op te liggen.
● Neem een stuk plastic of twee vuilniszakken mee om je mat op te leggen.
● Neem eventueel een (fleece)deken en kussentje mee.
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Algemeen
● Volg altijd de aanwijzingen van de medewerkers.
● Laat waardevolle spullen thuis.
● Zet je mobiele telefoon uit of nog beter, laat hem thuis. Gebruik van de telefoon in de studio is verboden.
● Neem geen schoenen, tassen, sleutels en telefoons mee in de trainingsruimte. Laat ze in de kleedruimte.
De studio is afgesloten tijdens de les, zodra iedereen binnen is, of er is toezicht.
● Het is niet verstandig om binnen twee uur voor de les nog een volledige maaltijd te nuttigen. Eet bij voorkeur
een lichte maaltijd.
● Gebruik geen alcohol of drugs voor de les.
● Kauwgum en eten tijdens de les is verboden.
● Als je ergens last van hebt gekregen, meld dit dan voor de les aan de docent, dan kunnen we er rekening
mee houden.
Velden, 9 juni 2020
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