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Algemene voorwaarden zwemlessen Sense-motion
Arikel 1: definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Sense- Motion:
Sense-motion staat voor bewegen met gevoel.
Sense-motion houdt zich bezig met het ontwikkelen, organiseren en aanbieden van een individueel of groepsgericht zwem,
sport- en bewegingsaanbod, gericht op het activeren en/of optimaliseren van de bewegingsvaardigheid en het bewegingsgedrag.
Artikel 2: algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Sense- Motion en u als ouder/verzorger/ deelnemer.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien door Sense-Motion uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk aanvaard
Artikel 3: aanmelding en betaling
3.1 Aanmelding:
Bij aanmelding dient u een inschrijfformulier in te vullen alvorens te kunnen starten. Dit kunt u downloaden op de site www.sense-motion.nl
3.2 Bij inschrijving verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden zwemlessen.
3.3 Sense- Motion zal per mail een factuur sturen welke binnen 14 werkdagen betaald moet zijn.
3.4 Bij betalingsachterstand kan niet meer deelgenomen worden aan de lessen
3.5 Uitval van lessen door gebreken aan het zwembad kunnen niet worden vergoed.
Lessen kunnen in overleg mogelijk worden verzet of ingehaald in een ander zwembad of op een ander tijdstip.
3.6 Sense-motion behoudt zich het recht de kosten van de zwemlessen te veranderen (verhogen / verlagen) dit zal tijdig worden gecommuniceerd.
Ouders hebben het recht, mits tijdig schriftelijk aangegeven, te stoppen met de lessen via Sense-motion.

Artikel 4: Garantie sense-motion zwemlessen:
4.1 Ieder kind leert in zijn/haar eigen tempo. Sense- Motion werkt vanuit deze visie.
Het kind is leidend in het aanleren van de zwemvaardigheden. Sense- motion hanteert geen systeem of stappenplan
Sense-motion vind het persoonlijk contact met de ouders zeer belangrijk. Zij zullen dan ook persoonlijk op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen.
4.2 Sense- motion leert het kind de zwemvaardigheid aan waardoor het kind bij een zwemschool wellicht in een gevorderde groep kan instromen.
4.3 Sense –motion geeft zelf geen diploma’s af en is niet aangesloten bij NRZ, maar zal wanneer het kind er klaar voor is op zoek gaan naar een zwembad waar hij/zij kan afzwemmen.
4.4 Sense- Motion geeft geen garanties af tot het behalen van een diploma na lessen bij Sense motion te hebben gevolgd

Artikel 5: verzuim:
5.1: Bij incidenteel verzuim zoals griep, verjaardagen e.d. wordt dit evengoed gefactureerd
5.2 bij langdurig verzuim zal er niet gefactureerd worden
Artikel 6: sluiting
6.1 Sense- motion is van mening dat continuiteit en herhaling bevorderend is voor het aanleren van de zwemslagen.
In de vakanties word er, afgestemd met de ouders, een planning gemaakt om de zwemlessen zo veel mogelijk door te kunnen laten gaan.
Artikel 7: opzegging
7.1 Als uw kind niet meer deelneemt aan de diensten van Sense motion dient dit een maand van te voren aangegeven worden.
Artikel 8: Veiligheid en huisregels:
8.1 in het belang van de veiligheid dienen de huisregels op de betreffende locaties te worden opgevolgd.
8.2 Sense- motion is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm( persoonlijk letsel, diefstal enz) dan ook.
8.3 De veiligheid van uw kind staat voorop. Sense- Motion doet er alles aan om de zwemlessen zo veilig mogelijk te laten verlopen.
Alle zweminstructeur zijn gediplomeerd en bevoegd om zwemonderwijs te geven en zijn in het bezit van een geldig EHBO diploma.
8.4 Het is gewenst dat u tijdens de zwemles in de accommodatie blijft of direct telefonisch bereikbaar bent indien nodig.
Artikel 9: Algemene voorwaarden
9.1 Sense- motion behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Hiervan wordt u tijdig op de hoogte gebracht.
9.2 bij het niet nakomen van de algemene voorwaarden zwemlessen van Sense- Motion zijn wij gemachtigd om per direct de zwemles te beëindigen.
Artikel 10: slotbepaling:
10.1 middels de aanmelding en het invullen van het inschrijfformulier verklaart u;
deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaard

