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Artikel 1. Toepasselijkheid 
 
De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle groepslessen 
en workshops. Door deel te nemen aan een groepsles of workshop ga je akkoord 
met deze algemene voorwaarden. Studio Blitz Movement behoudt zich het recht 
deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. 
 
Artikel 2. Abonnement en lessen 
 
2.1 Studio Blitz Movement werkt met een online reserveringssysteem. Je bent 
verplicht je via dit systeem aan te melden om aan een groepsles deel te mogen 
nemen. Hier wordt geen uitzondering op gemaakt. 
 
2.2 Studio Blitz Movement biedt vier verschillende abonnementen aan. Je sluit 
afhankelijk van het abonnement een maandelijks of kwartaal abonnement af of 
koopt een rittenkaart waarmee je kan deelnemen aan de groepslessen. 
Daarnaast biedt Studio Blitz Movement ook losse lessen aan. 
 
2.3 Een abonnement of lessenkaart van Studio Blitz Movement is strikt persoonlijk 
en niet overdraagbaar. 
 
2.4 Een geboekte les kan uiterlijk 2 uur voor aanvang van de groepsles kosteloos 
gecanceld worden via de app. Bij lessen welke niet regelmatig terugkomen in het rooster 
(specials, try-outs) behoudt Studio Blitz Movement zich het recht voor hiervan af te wijken. 
 
Artikel 3. Betaling en Opzegging 
 
3.1 De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld geschiedt door automatische 
incasso in de week voor aanvang van de nieuwe maand. 
 
3.2 Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden machtig je Studio Blitz 
Movement eventuele verschuldigde abonnementskosten middels automatische 
incasso af te schrijven. 
 
3.3 Na de looptijd van jouw abonnement wordt het abonnement stilzwijgend 
verlengt met één maand. De opzegtermijn van al onze abonnementen bedraagt 
één maand en dient voor de eerste van de laatste maand doorgegeven te worden. 
 
3.4 Afhankelijk van je situatie kan - bij ziekte of blessure - in overleg het 
lidmaatschap voor bepaalde tijd worden bevroren. 
 
3.5 Bij vakantie kan je je lidmaatschap maximaal 1 keer per kalenderjaar pauzeren met een 
totale duur van maximaal 4 weken. Dit moet minimaal 6 weken voor 
aanvang van de vakantie via een mail aangegeven worden. 
 
Artikel 4. Uitsluiting 
 
4.1 Studio Blitz Movement heeft het recht je deelname aan een les of workshop te 
weigeren, indien je niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
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4.2 Studio Blitz Movement heeft in alle redelijkheid het recht je de toegang van de 
lessen, zonder opgave van reden te weigeren. 
 
Artikel 5. Openingstijden, tarieven en rooster 
 
5.1 Studio Blitz Movement is ten allen tijde gerechtigd de openingstijden, lesroosters 
en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen en schoolvakanties behoudt 
Studio Blitz Movement zich het recht voor de studio te sluiten zonder dat dit zal 
leiden tot vermindering van contributie of eventuele teruggave hiervan. 
 
5.2 Studio Blitz Movement behoudt zich het recht voor de indeling van het lesrooster voor 
wat betreft tijd en programma te wijzigen. 
 
5.3 Studio Blitz Movement behoudt zich het recht voor om (als gevolg van 
overmacht) een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde 
docent te wijzigen. 
 
Artikel 6. Eigen Risico en Aansprakelijkheid 
 
6.1 Tassen, jassen en andere persoonlijke spullen die niet nodig zijn om de les te 
volgen, mogen niet mee de zaal in. Je kunt deze spullen in een van onze kluisjes 
plaatsen. Een slotje dient zelf meegenomen te worden. Vanwege 
veiligheidsoverwegingen adviseren we om waardevolle bezittingen zoveel 
mogelijk thuis te laten. Studio Blitz Movement en de docenten zijn nooit 
aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen. 
 
6.2 Noch Studio Blitz Movement, noch de docenten zijn verantwoordelijk voor 
blessures of aandoening bij deelnemers van de lessen. Je moet te allen tijde de 
docent juist informeren over medische beperkingen of klachten. Wanneer er 
gezondheidskwesties zijn raden we aan een dokter te raadplegen. Wanneer je 
tijdens de groepsles pijn voelt opkomen, stop dan met de oefening en licht de 
docent in. 
 
6.3 Je bent als deelnemer aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen 
van Studio Blitz Movement, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of 
schuld van de deelnemer. 
 
Artikel 7. Huisregels 
 

1. Je dient je vooraf online in te schrijven voor een groepsles. 
 

2. Je bent op tijd aanwezig voor de les. 
 

3. Het is belangrijk dat je je thuis voelt. Behandel de spullen uit de studio net als 
de spullen in jouw eigen huis. 

 
4. Alle gebruikte materialen worden schoongemaakt aan het einde van de les 
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5. Buitenschoenen worden bij binnenkomst in de gang uit getrokken en 
geplaatst in de daarvoor bestemde schoenenkast of in een kluisje. 
 

6. Alle spullen die niet nodig zijn voor het volgen van de groepsles dienen 
opgeborgen te worden in de gang. Denk hierbij aan jassen, tassen en 
telefoons. Deze spullen kunnen ook worden opgeborgen in de daarvoor 
bestemde kluisjes. Je dient zelf een slotje aan te schaffen om het kluisje te 
kunnen vergrendelen. 
 

7. Studio Blitz Movement behoudt zich het recht voor deelnemers die de 
huisregels niet naleven de toegang tot de studio te ontzeggen en/of het 
abonnement van de betreffende persoon te beëindigen zonder terugbetaling 
van eventueel reeds betaald abonnementsgeld. 
 

8. Iedereen is welkom. Ongeacht je geslacht, achtergrond, economische 
achtergrond of geaardheid. Alle vormen van discriminatie of uitsluiting 
worden dan ook niet getolereerd. 

 
 


