Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op aanmelding voor en deelname aan de
door Mums&more georganiseerde cursussen of massages.
Artikel 2 - Gegevens
Alle gegevens die je via de site aan Mums&more verstrekt zijn uitsluitend bestemd vor
Mums&more e zullen niet aan derden worden door gegeven.
Artikel 3 - Aanmelden
Je kunt je via het aanmeldformulier op de website aanmelden. Je ontvangt binnen 3
werkdagen een bevestiging van je aanmelding.
Artikel 4 - Tarieven
De tarieven zijn terug te vinden op de site bij de prijslijst en in de agenda.
Artikel 5 - Betaling
Voor een cursus ontvang je na aanmelding via het aanmeldformulier per mail een factuur. Na
betaling van de factuur is de inschrijving definitief. De factuur dient binnen 14 dagen en voor
aanvang van de cursus te zijn betaald.
Artikel 6 - Annulering door deelneemster
Tot 4 weken van te voren kan de cursus kosteloos worden geannuleerd.
Artikel 7 - Gemiste lessen
Gemiste lessen worden niet vergoed. Je kunt in overleg een les bij een andere cursus inhalen,
mits de groepsgrootte dat toelaat. Dit altijd na overleg met Mums&more.
Artikel 8 - Verhindering door Mums&more
Mocht door overmacht aan de kant van Mums&more de cursus niet door kunnen gaan, dan is
Mums&more gerechtigd de cursus te verschuiven, de locatie te veranderen of de cursus
geheel te annuleren met terugbetaling van de gemiste lessen.
Artikel 9 - Aansprakelijkheid
Deelname van de cursus is op eigen risico. Mums&more is niet aansprakelijkheid voor enige
schade, diefstal of lichamelijk letsel dat veroorzaakt is of die verband houdt met deelname aan
een cursus bij Mums&more. Schade aan eigendommen van de locatie, veroorzaakt een
deelne(e)m(st)er zullen worden verhaald op de deelne(e)m(st)er.
Artikel 10 - Gebruik logo en naam
Voor gebruik van het logo of de naam "Mums&more" door personen of organisaties moet
altijd voorafgaand toestemming worden gevraagd aan de eigenaar via
info@mumsandmore.nl
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