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1) Lesrooster
Kijk op de website www.praktijkpuremotion.nl
2) Vakanties
In de schoolvakanties is er een aangepast rooster en kunnen er lessen uitvallen of
doorgaan op een ander tijdstip. Dit rooster ontvangt u per mail.
3) Abonnement, kosten per maand en betaling
1 les per week: €35,00
2 lessen per week €55,00
Onbeperkt: €65,00
Abonnement Plus Online: €15,00
Persoonlijke intake: €24,00
Persoonlijke begeleiding: op aanvraag
De prijzen zijn inclusief 9% btw
Een proefles is gratis en u betaalt geen inschrijfgeld.
Voor de betaling zet u een automatische betaling aan rond de 25e
van de maand op NL93SNSB0870794353 t.n.v. J.H. Zoeten. Vermeld daarbij even uw
naam.
4) Opzeggen
Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. U moet per mail opzeggen.
Er wordt onder geen enkele omstandigheid lesgeld teruggestort.
5) Uitval van lessen
Er kunnen lessen uitvallen vanwege opleiding of ziekte. U mag dan een les inhalen op
een andere dag/tijd.
Als u een les mist, dan mag u die altijd op een andere dag/tijd inhalen.
6) Aansprakelijkheid
PureMotion kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten van diefstal of
beschadiging van eigendommen.
PureMotion is niet aansprakelijk voor eventueel opgelopen letsel bij het volgen van
lessen of tijdens zelfstandig oefenen bij het online programma. Bij twijfel altijd een arts
raadplegen, voordat u de oefeningen gaat doen.
7) AVG
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Bewegingsstudio PureMotion hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met
persoonsgegevens van haar leden. Verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig
en met inachtneming van de bepalingen die de wet persoonsgegevens daaromtrent stelt.
In deze privacyverklaring informeer ik u over de manier waarop uw persoonsgegevens
worden verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt komen. Deze
privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door PureMotion worden
geboden.
Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan
Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een ledenlijst aan te leggen.
Uw emailadres wordt gebruikt om u informatie door te geven omtrent de diensten.
Uw telefoonnummer wordt, nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven, gebruikt voor
een groepsapp waarin eventuele calamiteiten omtrent de lessen snel kan worden
doorgegeven.
Artikel 2 Doorgifte aan derden
PureMotion geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden tenzij er op grond van een
wettelijke plicht persoonsgegevens moeten worden doorgegeven aan bevoegde
instanties.
Artikel 3 Beveiliging van gegevens
PureMotion maakt, voor zover dat van haar verlangd mag worden, gebruik van passende
technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen
dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens.
Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens
U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die ik verwerk. Ook kunt u
een verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. U kunt hiervoor een
email sturen. U kunt op elk gewenst moment de groepsapp verlaten.
Artikel 5 Bewaartermijn
PureMotion bewaart uw persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na
het opzeggen van uw lidmaatschap, tenzij op grond van een wettelijke bepaling verplicht
is gegevens langer te bewaren.
0 Ik verklaar kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en AVG.
0 Ik geef wel/geen toestemming om toegevoegd te worden aan de groepsapp.
0 Ik geef wel/geen toestemming om foto- of videomateriaal te gebruiken voor PRdoeleinden zoals flyers, website en social media nadat ik de foto's/video heb gezien.
Datum

Naam/handtekening

