
Algemene voorwaarden Handen in Beweging 
  
Artikel 1 Inschrijving 
1.1 Na het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart deelnemer 
zich akkoord met het onderstaande. 
1.2 De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst. 
1.3 De deelnemer schrijft zich in op een vaste les. 
1.4 Handen in Beweging behoudt zich het recht voor een nieuwe deelnemer te weigeren.  
1.5 De inschrijving geldt per cursusperiode, aangegeven op het inschrijfformulier. 
1.6 Opzeggen of omruilen van deze cursus is in overleg mogelijk. 
  
Artikel 2 Betalingsvoorwaarden 
2.1 De betaling geschiedt vooraf voor de eerste van de maand. Bij ineens betaling van de 
gehele cursusperiode geldt een kortingsregeling. 
2.2 Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is deelnemer in verzuim zonder dat daartoe een 
aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Handen in Beweging is gerechtigd om haar 
verplichtingen op te schorten cq. deelnemer de toegang tot de les te weigeren. Tevens is 
Handen in Beweging gerechtigd deelnemer te houden aan haar verplichtingen. 
2.3 Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is deelnemer het openstaande bedrag 
verschuldigd alsmede de wettelijke rente over het openstaande bedrag. Eerst nadat 
deelnemer het verschuldigde bedrag, vermeerderd met rente en kosten, heeft betaald zal 
hij/zij weer tot de les worden toegelaten. 
  
Artikel 3 Annulering 
3.1 Handen in Beweging behoudt zich te allen tijde het recht voor om lessen te annuleren, 
wanneer er niet genoeg deelnemers zouden zijn, of om andere redenen. Eventuele door 
deelnemer al betaalde kosten voor deze les worden dan uiteraard volledig teruggestort. 
3.2 Opzeggen kan schriftelijk, per email of mondeling voor de eerste van de maand met 
inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand. 
  
Artikel 4 Aansprakelijkheid 
4.1 Deelname aan de les of workshop is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn/haar 
gezondheid wordt deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen, voordat hij/zij tot 
inschrijving besluit. 
4.2 Handen in Beweging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of 
immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer. 
4.3 Handen in Beweging en eventuele vertegenwoordigers zijn volledig uitgesloten van alle 
aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van goederen voor, tijdens en na deelname aan de 
les of workshop. 
4.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik 
wordt toegebracht aan eigendommen van Handen in Beweging dienen vergoed te worden. 
  
Artikel 5 Wijzigingen 
5.1 Alle vermelde prijzen, locaties en programma's zijn onder voorbehoud van fouten en 
wijzigingen. 
5.2 Handen in Beweging behoudt zich het recht voor de indeling van lestijden voor wat 
betreft plaats, tijd, programma e.d. te wijzigen. Dit wordt éen maand van te voren gemeld 
in verband met opzegmogelijkheid van deelnemer. 


