Mojogi
Ontspanning voor lichaam en geest

Algemene Voorwaarden

1. Status
Mojogi is opgericht 21 maart 2006 en ingeschreven bij de kamer van koophandel te Breda onder nummer 20124597.
2. Activiteiten
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, georganiseerd door of namens Mojogi zoals trainingen en of
cursussen. Deelname aan genoemde activiteiten geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer.
3. Aansprakelijkheid
Mojogi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit een ongeval, letsel of anderszins van welke aard
dan ook, tengevolge van deelname aan de activiteiten. Daarnaast is Mojogi niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of
andere voorwerpen van klanten, die zijn achter gelaten in en in de nabijheid van de zalen waarin de activiteiten van Mojogi
worden uitgeoefend. De klant is aansprakelijk voor schade die door schuld of opzet is toegebracht aan apparatuur of andere
eigendommen van Mojogi. Dit geldt ook voor gehuurde zaken die onder toezicht staan van Mojogi.
4. Duur van de overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor een vooraf afgesproken periode. Bij niet tijdige opzegging (2 lessen voor afloop van de
overeenkomst) wordt deze automatisch met dezelfde periode verlengd.
5. Deelname aan de lessen
Deelname aan de lessen is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
6. Uitsluiting van deelname aan de lessen
Mojogi is te allen tijde bevoegd, zonder opgaaf van reden, klanten van deelname uit te sluiten. Dit ter bescherming van Mojogi
en/of van de klant zelf.
7. Opzeggen van deelname
Indien u de deelname wilt opzeggen, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken bij de administratie van Mojogi en wel
2 lessen voor afloop van uw lopende periode. Gebeurt het opzeggen hierna, dan bent u alsnog de aansluitende periode
verschuldigd.
8. Betalingen
Betalingen van het overeengekomen lesgeld dient steeds vooruit, of contant bij aanvang van de eerste les te geschieden.
Betalingen geschieden vooraf door overmaking op ons bankrekeningnummer. Achterstallige betalingen blijven te allen tijde
vorderbaar, ook bij afzegging door de klant of de directie.
9. Wijzigingen
Mojogi is te allen tijde bevoegd het activiteitenrooster en de prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen zullen niet van invloed zijn op
lopende perioden. Mojogi behoud zich het recht voor om zijn klanten een alternatief aan te bieden in het geval zij niet over de
gehuurde ruimte kan beschikken.
10. Vakantie- & Feestdagen
Mojogi is geopend op de door ons vastgestelde tijden. Mojogi is gesloten op nationaal erkende zon- en feestdagen. Tijdens de
schoolvakanties worden er geen lessen gegeven, tenzij anders met klanten en verhuurders overeengekomen wordt.
11. Wangedrag
Klanten die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam of eer van Mojogi in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of
voorgoed deelname aan de lessen worden ontzegd. In het laatste geval wordt de overeenkomst geacht met onmiddellijke
ingang te zijn opgezegd, zonder dat de klant aanspraak kan doen op restitutie of kwijtschelding van reeds betaalde perioden.
12. Beeldopnames
Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Mojogi, tijdens de activiteiten, foto’s en/of andere opnames te
maken van de inventaris en de activiteiten. Bezoekers en klanten van Mojogi verklaren hiermee akkoord te gaan.
13. Kleding
De klanten zijn verplicht tijdens deelname aan de lessen gepaste kleding en schoeisel te dragen. Deze dienen te voldoen aan de
door Mojogi gestelde eisen, aangaande bescherming van mensen, vloeren en apparatuur.
Gebruik van handdoek is verplicht i.v.m. de hygiëne.
14. Acties en kortingen
Mojogi heeft het recht, acties te voeren en kortingsregelingen aan te bieden. Acties en kortingsregelingen zullen nimmer van
toepassing zijn op lopende lidmaatschappen.
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