ALGEMENE VOORWAARDEN INNER MOTION

DEEL 1: DANS
Artikel 1: Lesuurroosters
a. Alle lessen staan op de website en hangen uit in de dansschool. De lesuurroosters worden
door het lid niet beschouwd als een wezenlijk kenmerk van de door Inner Motion te
leveren dienst
b. Inner Motion biedt zijn klanten drie categorieën danslessen aan:
i. Losse lessen, zijnde lessen die eenmalig worden aangeboden of gereserveerd kunnen
worden;
ii. Korte reeksen lessen, zijnde lessen die gedurende een korte periode van een aantal
weken of dagen worden aangeboden;
iii. Seizoensgebonden lessen, zijnde een lessenreeks die wordt aangeboden van ongeveer
half september tot en met eind mei = dansseizoen = voor een minimum van 21 lessen.
c. De klant begrijpt dat de bovenvermelde danslessen niet lesgever-gebonden zijn. Inner
Motion behoudt zich steeds het recht voor om lesgevers te wisselen of te vervangen.
d. Inner Motion behoudt zich te allen tijde het recht voor om het lesuurrooster te wijzigen.
i. Wijziging. Gezien de lessen seizoensgebonden zijn, kunnen lessen van uur en dag
wijzigen per seizoen, dit volgens de mogelijkheden van alle dansdocenten. Andere
mogelijke factoren die wijzigingen met zich kunnen meebrengen zijn (niet-limitatief):
1. Te veel afwezigheden of het niet bereiken van de minimumgrens van 6 actieve,
regelmatige leden
2. Verschuiving van werkuren bij docenten
3. Te weinig interesse
4. HET ZOMERPROGRAMMA (jaarlijks vanaf juni tot en met augustus). Zie
algemene kalender voor het aanbod per jaar.

ii. De wijzigingen worden aangekondigd zowel in de dansschool, als via de nieuwsbrief
(Mailerlite) en op de website, zodoende de klant in de mogelijkheid te stellen steeds
het correcte uurrooster te consulteren.
e. Annulatie. Annulatie van een les door Inner Motion gebeurt via e-mail en ten laatste 2 uur
voor het begin van de les, tenzij in het geval van overmacht, dan kan de tijdspanne van
verwittigen korter bij de les liggen, telkens met opgave van de gerechtvaardigde redenen.
Artikel 2: Reservaties en annulering van lessen
a. Reservaties van losse lessen gebeurt via het invulformulier op de website www.
Innermotion.eu (AANBOD, KLIKKEN OP DE GEWENSTE LES) en dit met het in acht nemen
van de uiterste inschrijfdatum van de desbetreffende les. OPGELET: EEN INSCHRIJVING =
BETALING LIDGELD. Enkel een formulier invullen, betekent niet dat de inschrijving geldig
is. Hier zijn de vermelde stappen van inschrijving van toepassing bij de desbetreffende
les.
b. Reservatie van Korte lesreeksen gebeurt via dezelfde weg.
c. Reservatie van Seizoensgebonden lessen gebeurt via dezelfde weg.

d. Afmelden voor een gereserveerde les gebeurt via mail en dient minstens 24 uur voor
aanvang van de les te geschieden. Wie zonder verwittigen niet komt opdagen na
inschrijving, wordt een “no show – fee “ van 15€ aangerekend. Dit ter compensatie van
de gemaakte kosten voor lesgever en reservatie locatie + ter compensatie van de
werkuren voorbereiding (productiekost choreografie, aankoop muziek, …) van de
lesgevers. Deze “no show-fee” is niet van toepassing op seizoenslessen.
e. Bij overmacht, ziekte, blessure of andere dwingende redenen (Zie Artikel 1, d, i ) kunnen
bepaalde lessen tijdelijk of definitief geannuleerd worden
f. Inner Motion biedt in dat geval zijn klanten steeds een alternatief onder de vorm van een
inhaalregeling van de lessen of gelijkwaardig alternatief: er kan geen terugbetaling
worden bekomen.
g. Deze inhaalregeling of gelijkwaardig alternatief is gelijk aan de duur van de annulatie.
DEEL 2: FIT-REEKSEN
Artikel 3: Inschrijving
a. Voorafgaande inschrijving is noodzakelijk, zie stappen voor inschrijving bij de
desbetreffende les onder AANBOD.
b. Instappen is tevens mogelijk met losse les: raadpleeg voor de werking steeds de
desbetreffende les onder AANBOD.
c. Opdat een les kan doorgaan moet de minimumgrens van 6 actieve, regelmatige leden
worden bereikt.
d. Lessen kunnen steeds worden gewijzigd of geannuleerd:
i. Wijziging. Gezien de lessen reeksgebonden en trendgevoelig zijn, kunnen lessen van uur
en dag wijzigen per seizoen, of per reeks en dit volgens de mogelijkheden van alle
docenten. Andere mogelijke factoren die wijzigingen met zich kunnen meebrengen zijn
(niet-limitatief):
1. Te veel afwezigheden of het niet bereiken van de minimumgrens van 6 actieve,
regelmatige leden
2. Verschuiving van werkuren van docenten
3. Te weinig interesse
4. …
ii. De wijzigingen worden aangekondigd zowel in de dansschool, via de nieuwsbrief
(Mailerlite) als op de website, zodoende de klant in de mogelijkheid te stellen steeds het
correcte uurrooster te consulteren.
iii. Annulatie. De annulatie door Inner Motion van een les gebeurt via e-mail en ten laatste
2 uur voor het begin van de les, tenzij in het geval van overmacht, dan kan de
tijdspanne van verwittigen korter bij de les liggen, telkens met opgave van de
gerechtvaardigde redenen.

Artikel 4: inschrijving (betaling) = bindend
a. Bij overmacht, ziekte, blessure of andere dwingende redenen, kunnen bepaalde lessen
geannuleerd worden.
b. Inner Motion biedt in dat geval zijn klanten steeds een alternatief onder de vorm van een
inhaalregeling van de lessen of gelijkwaardig alternatief: er kan geen terugbetaling
worden bekomen.
c. Deze inhaalregeling of gelijkwaardig alternatief is gelijk aan de duur van de annulatie.

DEEL 3: ALGEMENE REGELS
Artikel 5: Huisregels.
a.

De algemene voorwaarden en huisregels zijn van toepassing op alle inschrijvingen,
activiteiten, overeenkomsten, werkzaamheden en/of inspanningsverrichtingen van
dansschool Inner Motion.

b.

Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Inner Motion en
hiernaar te handelen. Voor het betreden van de lokalen, verbindt de klant zich er toe
kennis van de huisregels te nemen.

c.

De algemene voorwaarden en de huisregels Inner Motion staan op de website (bij de
link onder Contact) en zijn ter plaatste bij Inner Motion op te vragen.

Artikel 6: Beëindigen van het lidmaatschap danslessen.
a. Aangezien de danslessen enerzijds opbouwend werken en er anderzijds aan alle lesgevers
een bepaalde continuïteit aan lessen moet kunnen worden gegarandeerd is het
lidmaatschap onherroepelijk.
b. Het lid kan zijn/haar lidmaatschap enkel beëindigen met een geldige medische reden en
op voorlegging van de daarbij horende geldige medische attesten. Medische attesten met
terugwerkende kracht worden niet aanvaard. OPGELET: bij stopzetting kan geen
terugbetaling worden bekomen; wel wordt een waardebon geleverd ter waarde
van de geannuleerde lessen en dit enkel bij stopzetting omwille van gegronde
en gestaafde medische redenen. Deze bon kan na herstel opnieuw worden
aangewend om zich in te schrijven of kan worden doorgegeven aan derden, om te
gebruiken als inschrijfwaarde voor andere lessen. Elke bon heeft een geldigheidsduur van
12 maand.
c. Inner Motion behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending van
de huisregels, op aangeven van een medewerker een lidmaatschap onmiddellijk te
beëindigen. Zij zal het lid hiervan per aangetekend schrijven verwittigen. De nog
openstaande lidmaatschapsbijdragen zijn, zonder ingebrekestelling en van rechtswege,
opeisbaar.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid.
a. Noch Inter Motion, noch zijn medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk gesteld
worden voor de dood, een persoonlijk letsel of de ziekte van leden, hun kinderen en
gasten optredend op het grondgebied van de dansschool, behoudens ingevolge opzet of
grove schuld in hoofde van Inner Motion, haar medewerkers of haar aangestelden. Het
gebruiken van de ter beschikking gestelde apparatuur, het volgen van een dansles of fitreeks en/of andere activiteiten is geheel op eigen risico van het lid.
b. Noch Inner Motion, noch zijn medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk worden
gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van
de dansschool, behoudens in gevolge opzet of grove schuld in hoofde van Inner Motion,
haar medewerkers of haar aangestelden.
c. Indien schade wordt toegebracht aan de eigendommen van Inner Motion of dat van haar
aangestelde door een lid, is het lid daarvoor aansprakelijk.
Artikel 8: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en forumkeuze.
a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen een lid Inner Motion aangegaan, is
uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
b. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het
lid en Inner Motion, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het
arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge.
c. Door zijn inschrijving en betaling verklaart het lid de algemene voorwaarden en de
huisregels van Inner Motion te kennen en te aanvaarden.
d. Inner Motion is ten alle tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde
huisregels en algemene voorwaarden gelden per direct voor iedereen. Klanten zullen
mondeling in kennis worden gesteld van nieuwe algemene voorwaarden of huisregels.
Online en in de zaak zullen deze algemene voorwaarden of huisregels meteen worden
gepubliceerd.
Artikel 9: Medische toestand.
a. Het lid verklaart hierbij dat hij of zij in goede gezondheid verkeert, dat hij of zij geen
enkele medische of andere reden heeft die hem of haar zouden kunnen verhinderen om
deel te nemen aan een fysieke inspanning en dat het leveren van een fysieke inspanning
geen schade kan berokkenen aan zijn of haar gezondheid, veiligheid en/of fysieke
conditie.
b. Men mag geen gebruik maken van de dansschool indien men lijdt aan een infectie, een
besmettelijke ziekte of wanneer men letsels heeft die de veiligheid en/of fysieke conditie
van de andere leden zou schaden.

Artikel 10: Verwerking van persoonsgegevens.
a. Inner Motion handelt overeenkomstig de bepalingen van de wet tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens van 8

december 1992.
b. Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in ons bestand
opgenomen en worden ze verwerkt:
i. Voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten;
ii. Om u te informeren over de nieuwe producten en diensten;
iii. Voor de verwezenlijking van de informatie- en promotiecampagnes.
c. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt.
d. Het lid beschikt over het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen
verwerking van zijn betreffende persoonsgegevens te verzetten voor doeleinden van
direct marketing.
e. Door middel van een gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan Inner Motion en
mits een bewijs van uw identiteit kan u gratis een geschreven overzicht van uw
persoonlijke gegevens en eventueel een rechtzetting van onjuiste, onvolledige of
irrelevante gegevens krijgen. Uw persoonlijke gegevens worden u meegedeeld uiterlijk 30
dagen na ontvangst van uw aanvraag.
Artikel 11: Verlofperiodes
a. De klant begrijpt dat verlofperiodes, sluitingsdagen en wettelijke feestdagen inbegrepen
zijn in de geldigheidsduur van het lidmaatschap.
b. De klant erkent dat deze periodes niet in aanmerking komen voor een verlenging van de
geldigheidsduur van zijn/haar lidmaatschap of een financiële compensatie.
c. Inner Motion zal haar verlofperiodes uiterlijk 1 maand voor het ingaan van de periode via
de algemene kalender en via een mededeling in de dansschool ter kennis brengen.
d. Gedurende schoolvakanties lopen de fit-reeksen door, indien de lesdata in een
schoolvakantie vallen (dit varieert per reeks en is bekend bij de start van elke reeks) en
behoudens voor de periodes aangegeven onder punt a.

