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Artikel 1 Definities
• Opdrachtnemer: Minded 

Motion
• Opdrachtgever: Wettelijk 

vertegenwoordiger van het kind 
of de deelnemer

• Deelnemer: De persoon die 
de freerunning lessen volgt bij 
Minded Motion 

• Lessen/training: Onder (free-
running) lessen wordt verstaan 
de trainingen die Minded Moti-
on verzorgd aan de deelnemers

• Trainer: Persoon die namens 
en in opdracht van Minded 
Motion freerunning lessen 
verzorgt 

Artikel  2  Algemeen  
• De Deelnemer worden geacht 

te verschijnen in sportkleding, 
dit draagt mede bij aan de 
veiligheid tijdens de les. 

• Indien de Deelnemer jon-
ger dan 18 jaar is, dient het 
inschrijfformulier getekend te 
worden door de desbetreffende 
Opdrachtgever.

• Mocht de Deelnemer zich on-
fatsoenlijk gedragen tijdens de 
lessen die door Minded Motion 
worden aangeboden, dan is de 
Trainer bevoegd de Deelnemer 
uit de les te verwijderen en de 
Opdrachtgever daarop aan 
te spreken. Er is geen recht 
op restitutie van niet-genoten 
lessen. 

• Het eenmalig afmelden door 
bijvoorbeeld ziekte of andere 
activiteiten van de Deelnemer is 
niet nodig. De Deelnemer heeft 
geen recht op restitutie van 
niet-genoten lessen.

• De lessen gaan niet door op 
feestdagen of vakantie. Mocht 
het anders zijn wordt dit in de 
les vermeld en wordt Opdracht-
gever via de email, website 
en/of Facebook op de hoogte 
gesteld. Het jaarrooster is te 
vinden via www.mindedmotion.
com/nl/school.

• Activiteiten die voor alle leden 
van Minded Motion gelden wor-
den via onze website gedeeld. 
Daarnaast word er 3 keer per 
jaar een nieuwsbrief verstuurd. 
Overige informatie die specifiek 
voor een groep geldt wordt per 
e-mail verstuurd of via een brief 
in de training. 

• Met klachten/opmerkingen kunt 
u terecht bij de trainer, mocht 
Opdrachtgever hier niet uitko-
men dan kan Opdrachtgever 

gebruik maken van de klachten-
procedure die te vinden is op 
www.mindedmotion.nl.

• Opdrachtgever is verantwoor-
delijk dat de Deelnemer wordt 
afgezet en zich netjes gedra-
gen in de desbetreffende (les)
locatie. Minded Motion heeft 
geen overzicht over kleedloka-
len, gangen of andere ruimtes, 
omdat de trainers bezig zijn 
met de voorbereiding van de les 
of het geven van aansluitende 
lessen.

• Het is niet toegestaan te eten 
en/of drinken in de sportzaal. 
Tijdens de training zijn er 
voldoende drinkmomenten. Tij-
dens warme dagen zijn er extra 
drinkmomenten/pauzes. 

• Elke eerste les van de maand 
is kijk les. Iedereen mag komen 
kijken mits de les niet verstoord 
wordt. 

• Tijdens de les kunnen er foto’s 
en video’s worden gemaakt. Dit 
beeldmateriaal kan gebruikt 
worden voor promotiedoelein-
den van Minded Motion.  

• Minded Motion zal uw persoon-
lijke gegevens nooit doorspelen 
aan derden. 

• Het is van groot belang dat 
wijzigingen in adres, tele-
foonnummer, e-mailadres en 
bankrekeningnummer van de 
deelnemer zo spoedig mogelijk 
wordt doorgegeven via info@
mindedmotion.nl.

• Het is niet toegestaan om 
niet-deelgenomen lessen een 
ander tijdstip of locatie in te ha-
len zonder overleg met Minded 
Motion. 

Artikel  3 Betaling en incassokos-
ten
• Het lidmaatschap bedraagt 

€240 per jaar, deze wordt 
betaald in 10 termijnen van € 
24,-. Dit bedrag wordt maande-
lijks, met uitzondering van juli 
en augustus, geïncasseerd van 
het opgegeven bankrekening-
nummer door middel van een 
automatische incasso. 

• Eenmalige inschrijfkosten van € 
15,- wordt bij de eerste afschrij-
ving geïncasseerd.  

• Voor facturatie dient het door 
Minded Motion verstrekte 
inschrijfformulier volledig en 
naar waarheid in te vullen en te 
ondertekenen. 

• Het bedrag wordt afschreven 
op het eind van de betreffende 

maand middels een automati-
sche incasso. De contributie is 
een nabetaling van de lessen 
die in de betreffende maand 
gevolgd zijn.

• Het lidmaatschap betreft een 
jaarabonnement, echter is 
het na 5 betalende maanden 
opzegbaar. Bij voortijdig uit-
schrijven zal er na 5 betalende 
maanden geen betaling meer 
plaatsvinden. 

• Na 5 betalende maanden is het 
opzegtermijn 1 maand. 

• De eerste afschrijving dient ter 
bevestiging van inschrijving. 

• Mocht u voorkeur hebben om 
contant te betalen dan dient 
met contact op te nemen met 
sven@mindedmotion.nl

• Mocht de incasso van het 
lidmaatschap 2 opeenvolgende 
maanden niet geïncasseerd 
worden, dan dient Opdracht-
gever contact op te nemen met 
info@mindedmotion.nl. 

• Mocht de betaling van de 
automatisch incasso niet meer 
plaatsvinden, terwijl u geen 
uitschrijving gedaan heeft, dan 
dient Opdrachtgever contact op 
te nemen via info@mindedmo-
tion.nl

Artikel 4 Lidmaatschap
• Wanneer de deelnemer vóór 

het einde van de 5 betalende 
maanden stopt met de lessen 
bij Minded Motion, blijft u ons 
de openstaande contributie 
verschuldigd. 

• Na de tweede betalingsher-
innering worden er 15 euro 
aan extra administratiekosten 
doorgerekend.

• Bij uitblijven van betaling na 5 
weken wordt de Deelnemer 
geweigerd in de les. Opdracht-
gever blijft het openstaande 
bedrag verschuldigd.

• Bij elke hernieuwde inschrijving 
na uitschrijving zijn opnieuw in-
schrijvingskosten verschuldigd. 

• Tariefaanpassingen vanwege 
overheidsmaatregelen kunnen 
onmiddellijk worden doorge-
voerd ongeacht de hoogte en 
geven geen recht op ontbin-
ding.

• Het kan voorkomen dat er 
lessen uitvallen door externe 
factoren, overmacht en/of va-
kanties en feestdagen. De deel-
nemer heeft dan geen recht op 
restitutie van lesgelden. Moch-
ten er 4 opeenvolgende lessen 
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uitvallen, dan zal de contributie 
tijdelijk stopgezet worden. 

• Uitschrijven kan per email naar 
info@mindedmotion.nl. In de 
bijlage ontvangen wij graag het 
uitschrijfformulier, deze is te 
downloaden op www.minded-
motion.com/nl/school. 

• Het kan voorkomen dat er 
lessen uitvallen door externe 
factoren die voortvloeien uit ex-
cessen binnen Minded Motion 
en/of vakanties en feestdagen. 
De Opdrachtgever heeft dan 
geen recht op restitutie van les-
gelden. Mochten er 4 opeenvol-
gende lessen uitvallen, dan zal 
de contributie tijdelijk stopgezet 
worden. Minded Motion zal 
alles in haar macht doen om 
vervangende activiteiten of 
lessen te laten plaatsvinden. 

• Onder overmacht wordt 
verstaan iedere omstandigheid 
waarop Minded Motion geen in-
vloed heeft, noch redelijkerwijs 
kan hebben en het verrichten 
de diensten onmogelijk maakt 
of onredelijk bemoeilijkt. 
Onder overmacht wordt in het 
bijzonder, doch niet limitatief 
verstaan, oorlog, oorlogsgevaar, 
oproer, code rood, watersnood, 
werkstaking, bedrijfsstoringen. 
Tevens kan onder overmacht 
verstaan worden adviezen van 
het RIVM en andere overheids-
adviezen. 

• Er kan in geval van overmacht 
geen reductie plaatsvinden in 
lidmaatschapsgelden. Indien de 
periode van overmacht langer 
duurt dan twee maanden is 
Opdrachtgever gerechtigd om 
de overeenkomst buitengerech-
telijk te ontbinden. Bij ontbin-
den van de overeenkomst zal 
Minded Motion de incassokos-
ten stopzetten.

Artikel  5 Aansprakelijkheid en 
vrijwaring
• Minded Motion is niet aanspra-

kelijk voor vermissing, verduis-
tering, diefstal, schade zowel 
direct als indirect respectievelijk 
van of aan goederen van de 
deelnemers. 

• Het is veiliger als de deelnemers 
geen sieraden/horloges draagt 
tijdens de lessen. Minded Moti-
on is niet aansprakelijk voor het 
zoekraken van kleding, sieraden 
en dergelijke, noch voor de hier-
uit voortvloeiende schade.

• Opzettelijk gemaakte schade 

door deelnemers zal verhaald 
worden bij de Opdrachtgever 
van het desbetreffende Deel-
nemer. 

• Opdrachtgever is verant-
woordelijk dat de Deelnemer 
verzekerd is voor materiele en 
immateriële schade of letsel.

• Afgezien van het feit dat onze 
docenten professioneel, ver-
antwoordelijk en bedachtzaam 
omgaan met de risico’s die 
freerunning met zich mee-
brengen, blijft het geheel op 
eigen risico om deel te nemen 
aan de lessen, trainingen en/
of overige activiteiten. Minded 
Motion is niet aansprakelijk voor 
blessures of andere schade die 
de deelnemer oploopt tijdens of 
ten gevolge van een training. 

• De deelnemers zijn te allen 
tijde verplicht de door Minded 
Motion gestelde veiligheidsvoor-
schriften op te volgen. 

• Mocht u de veiligheid in onze 
lessen in twijfel trekken dan 
vinden wij het uiterst noodza-
kelijk dat u eerst contact met 
ons opneemt via de klach-
tenprocedure en vervolgens 
telefonisch contact met ons 
zoekt. De klachtenprocedure en 
de contactgegevens van Minded 
Motion kunt u vinden op www.
mindedmotion.com. 

• Wij vinden het uiterst belang-
rijk dat Opdrachtgever onze 
werkwijze zien. Wij stellen het 
met deze reden verplicht dat 
Opdrachtgever minimaal één 
training bezoekt. Bij het onder-
tekenen van het inschrijfformu-
lier bevestigd Opdrachtgever 
dat de freerunning lessen op 
een veilige en verantwoordelijke 
manier aangeboden worden. 
Opdrachtgever stemt in dat de 
lessen gegeven worden door 
trainers van Minded Motion. 

• Mocht u de kwaliteit en veilig-
heid met betrekking tot de trai-
ningen of activiteiten in twijfel 
trekken, dan is het mogelijk om 
tussentijds één of meerdere 
trainingen te bezoeken. Het 
tussentijds bezoeken van een 
training wordt beschouwd als 
klacht en de trainer zal deze 
betreffende training contact 
met u opzoeken om de kwestie 
bespreekbaar te maken (m.u.v. 
de kijk les op de 1e training van 
de maand). 

• Opdrachtgever bevestigt dat de 
Deelnemer aan de training in 

een goede lichamelijke conditie 
verkeert en dat hij/zij geen me-
dische indicaties of medicaties 
heeft die deelname aan de trai-
ningen en/of andere activiteiten 
van Minded Motion zou kunnen 
beperken en of beletten. 

• Opdrachtgever is zelf verant-
woordelijk in het informeren 
van Minded Motion met betrek-
king tot medische indicaties of 
medicatie.

• Indien Minded Motion door 
derden mocht worden aange-
sproken, dan is de Opdrachtge-
ver gehouden Minded Motion, 
zowel buiten als in rechte bij te 
staan en onverwijld al hetgeen 
te doen dat van hem in dat 
geval verwacht mag worden.

• Mocht de Opdrachtgever in 
gebreke blijven in het nemen 
van adequate maatregelen, 
dan is Minded Motion, zonder 
ingebrekestelling, gerechtigd 
zelf daartoe over te gaan. Alle 
kosten en schade aan de zijde 
van Minded Motion en derden 
daardoor ontstaan, komen 
geheel voor rekening en risico 
van de Opdrachtgever.

Artikel 6: Toepasselijk recht en 
geschillen 
• Op alle rechtsbetrekkingen 

waarbij Minded Motion partij 
is, is uitsluitend het Nederlands 
recht van toepassing, ook indien 
aan een verbintenis geheel of 
gedeeltelijk in het buitenland 
uitvoering wordt gegeven of 
indien de bij de rechtsbetrek-
king betrokken partij aldaar 
woonplaats heeft. 

•  Opdrachtgevers zullen pas een 
beroep op de rechter doen, 
nadat zij zich tot het uiterste 
hebben ingespannen een 
geschil in onderling overleg te 
beslechten.

• Minded Motion is gerechtigd 
om deze Algemene Voorwaar-
den eenzijdig te wijzigen. In 
dat geval zal Opdrachtnemer 
de Opdrachtgever tijdig op de 
hoogte stellen van de wijzigin-
gen. Tussen deze kennisgeving 
en de inwerkingtreding van de 
gewijzigde voorwaarden zal 
tenminste een maand zitten.
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