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Abonnementsvoorwaarden 

 
❖ Het aanbod van de lessen en het rooster is te vinden op de website. 

(www.HappyBodyMovement.nl) 

❖ Onze algemene voorwaarden zijn bijgevoegd en te vinden op de website. 

(www.HappyBodyMovement.nl) 

❖ Onze huisregels zijn te vinden op de website (www.HappyBodyMovement.nl) 

❖ Elk lid dient op de hoogte te zijn van de huisregels en de algemene voorwaarden. 

❖ De kinderlessen duren één uur en de lessen voor volwassenen 1,5 uur (m.u.v. 

Happy Body Boost). Happy Body Company behoudt zich het recht voor om hier 

wijzigingen in aan te brengen. 

❖ Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar trainingsmateriaal. 

❖ De abonnementskosten dienen vóór aanvang van de volgende maand te zijn 

voldaan. Dit kan contant of via de bank in euro’s. 

❖ Het aanpassen van een abonnement naar meer of minder trainingen per week kan 

met ingang van de volgende maand worden gerealiseerd. Dit dient vóór de 25e 

van de maand schriftelijk (e-mail) kenbaar te zijn gemaakt. 

❖ De looptijd van elk abonnement is bij aanvang 6 maanden. Daarna wordt het 

abonnement stilzwijgend verlengd.  

❖ De opzegtermijn voor een abonnement is 1 maand. Het opzeggen van een 

abonnement dient schriftelijk (via e mail) te gebeuren vóór de 25e van de maand.  

❖ Tijdens schoolvakanties en feestdagen zijn er in principe geen trainingen. Mochten 

er toch trainingen worden aangeboden, dan wordt iedereen hiervan tijdig op de 

hoogte gebracht (via e-mail, Facebook en/of Whatsapp). 

❖ Abonnementskosten lopen door tijdens de schoolvakanties (de prijzen zijn 

gebaseerd op jaarbasis). 

❖ Happy Body Company probeert zo goed mogelijk aan te sluiten bij al haar 

sporters. Zo zullen deelnemers aan de jeugdgroepen pas na overleg met de 

sporter zelf en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) overstappen naar een ‘volgende’ 

groep. Wij (trainer & sporter) beoordelen samen wat het beste past.  

❖ Wil je graag ervaren welke training het best bij jou past? Wij snappen heel goed 

dat je dit wellicht niet direct na 1 training al kunt beoordelen. We vertrouwen erop 

dat onze sporters zelf aangeven wanneer ze weten of ze een abonnement af 

willen sluiten en daarbij niet onnodig gebruik maken van proeflessen. Het 

maximaal aantal proeflessen stellen wij daarom op drie. 


