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     Algemene Voorwaarden Pilates 

 
 
 
Artikel 1: Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Gewicht in Beweging: praktijk voor leefstijlverandering. 

Docent:   persoon die de pilatesles verzorgt. 
Deelnemer:   persoon die deelneemt aan de pilatesles. 

 

 

Artikel 2: Aansprakelijkheid 
a) Deelname aan de activiteiten geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. 

b) Bij twijfel over haar/zijn fysieke geschiktheid dient de deelnemer vooraf contact op te 

nemen met de huisarts. 

c) Iedere aansprakelijkheid van Gewicht in Beweging voor schade, als gevolg van letsel van 
de deelnemer, ontstaan tijdens of in enigerlei verband houdend met de activiteiten, wordt 

uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens opzet of daaraan gelijk te stellen schuld van Gewicht 

in Beweging. 

d) Iedere aansprakelijkheid van Gewicht in Beweging voor schade aan zaken van de 
deelnemer ontstaan tijdens of in enigerlei verband houdend met de activiteiten, daaronder 

begrepen diefstal, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens opzet of daaraan gelijk te 

stellen schuld van Gewicht in Beweging. 

 

 
Artikel 3: Betaling 

a) Het lesgeld zal vanaf de eerste week van de lesmaand in rekening worden gebracht. Het 

verschuldigde bedrag wordt door middel van automatische incasso geïnd. Hiertoe dient 

een machtigingsformulier te worden ingevuld. 
b) In de maand juli of augustus zal niet worden geïncasseerd. 

c) Wanneer deelnemer start met de lessen gedurende een kalendermaand, zullen de kosten 

pro rato worden berekend en bij het eerstvolgende incassomoment worden geïnd.  

d) Een eventuele verhoging van het lesgeld door Gewicht in Beweging kan plaatsvinden met 
inachtneming van twee maanden. 

e) De incasso dient binnen 30 dagen te kunnen hebben plaatsgevonden. Bij een 

overschrijding van de termijn van 30 dagen is Gewicht in Beweging gerechtigd het 

factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen. 

f) Indien na 60 dagen nog geen incasso mogelijk is geweest, is Gewicht in Beweging 
gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid 

wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten 

verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk 

mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. 
 

 

Artikel 4: Inschrijving 

a) Inschrijving vindt plaats nadat het inschrijfformulier volledig is ingevuld en 
ingeleverd/ingestuurd. 

b) Inschrijving loopt tot schriftelijke opzegging. 

c) Het is mogelijk om één gratis proefles te volgen voorafgaand aan inschrijving. 

d) Deelname (m.u.v. een proefles) is slechts mogelijk na ontvangst van een volledig ingevuld 
inschrijfformulier. 

 

 

Artikel 5: Tariefstelling 

a) Het tarief voor het volgen van 1 les per week is gesteld op € 28,50 per kalendermaand. 
Hierin zijn de vakantieperioden verwerkt. 
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Artikel 6: Opzegging 

a) Opzegging is mogelijk tot uiterlijk 1 week (7 dagen) voor de eerste dag van de volgende 

kalendermaand. 
b) Opzegging dient schriftelijk (per email) aan Gewicht in Beweging bekend gemaakt te 

worden via het op de website opgenomen emailadres. 

 

 
Artikel 7: Materialen 

a) Tijdens de les wordt gebruik gemaakt van materialen zoals matten, ballen en 

oefenbanden. 

b) Materialen worden door Gewicht in Beweging ter beschikking gesteld. 
c) Cursisten hebben de mogelijkheid om zelf materialen mee te nemen naar de les. 

d) Materialen kunnen via Gewicht in Beweging worden aangeschaft. 

 

 

Artikel 8: Uitsluiting 
a) In geval van het door de deelnemer niet nakomen van deze voorwaarden, is Gewicht in 

Beweging gerechtigd haar/hem het recht op deelname aan de lessen met onmiddellijke 

ingang te ontzeggen. 

b) Bij uitsluiting van deelname zoals genoemd in artikel 8 lid a, wordt geen restitutie van 
lesgeld verleend. 

 

 

Artikel 9: Verhindering docent 
a) Bij verhindering van de docent zal een vervangende lesmogelijkheid worden 

onderzocht. Er wordt geen garantie gegeven op een vervangende mogelijkheid. 

b) Als gevolg van verhindering van de docent zal geen restitutie van lesgeld plaatsvinden, 

tenzij deze verhindering een min of meer structureel karakter kent. 

E.e.a. wordt vastgesteld door Gewicht in Beweging. 
  

 


