
   
 

 

www.w12move.nl 
 

    Algemene voorwaarden 
 

Lesgelden:   
De sporter betaalt contant bij aanvang van de les of via een overboeking naar reknr. 

NL85KNAB0255589301 tnv Sonja Aarden onder vermelding van voor- en achternaam. Bij overboeking van 

een maand- of jaarkaart ook de ingangsdatum van de kaart vermelden bij overboeking. Bij geen vermelding 

houden we de datum van overboeking aan.  

Bij de lesgelden is rekening gehouden met de vakanties. Want to Move is tijdens of rond de 

schoolvakanties (gedeeltelijk) gesloten 

  

Restitutie:  
Bij opzegging van een kaartsoort vindt geen restitutie plaats. 

 

Aansprakelijkheid:  
Want to Move is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als 

indirect, resp. van of aan goederen van sporters.  

 

Eigen Risico: 
Het sporten geschiedt op eigen risico. 

 

Aansprakelijk: 
Iedere sporter is zelf aansprakelijk voor vernielingen aan de zaal, locatie of trainingsattributen. Bij 

overtreding van bovenstaande en/of slecht gedrag kan Want to Move de sporter de les weigeren. 

 

Wijzigingen: 
Want to move houdt zich het recht voor om de lessen, de  

tijd en de  locatie van de lessen gedurende het seizoen te wijzigen.  

 

Sportpas: 
Bij lidmaatschap krijg je een sportpas. Bij verlies wordt een nieuwe pas   

gemaakt tegen een vergoeding van € 5,00 

 

Bij ondertekening van het inschrijfformulier geeft de ondergetekende te kennen op de hoogte te zijn 

van de algemene voorwaarden.  

 

De sporter is verplicht zich bij ondertekening te houden aan deze voorwaarden en regels.  
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Bijlage bij Algemene voorwaarden 

 
Want To Move verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sporters voor administratief beheer (o.a. 

administratie, opvolgen van bestellingen/leveringen en facturatie indien gewenst, uitsturen van informatie en 

nieuwsbrieven en de status van een strippenkaart of abonnement). Meer specifiek gaat dit over het opslaan 

van naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, adres van de sporter. We vragen je deze gegevens 

tijdens de inschrijvingsprocedure aan te leveren middels het inschrijfformulier (ook te vinden op onze 

website). Deze gegevens worden enkel voor deze doeleinden gebruikt. Ten laatste behouden wij ons het 

recht om de persoonsgegevens van mensen die wangedrag in onze sportlessen vertonen zoals: het niet 

respecteren van de huisregels, gewelddadig gedrag en ongepast lichamelijk contact, te delen met de politie 

te Barendrecht, om alle leden de veiligheid van sporters in te kunnen garanderen. 

Rechtsgrond(en) van de verwerking 

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. 

(a) toestemming; 

(b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst; 

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van schriftelijke 

toestemming(inschrijvingformulier), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te 

trekken. Persoonsgegevens worden enkel voor interne doeleinden binnen WANT TO MOVE verwerkt. 

 

Bewaarperiode 

De persoonsgegevens verwerkt voor administratie en beheer zullen worden bewaard gedurende de termijn 

die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en 

overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

De sporter heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren 

indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te 

maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van aangeleverde gegevens, met 

inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. 

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare 

vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens. 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: een email te verzenden naar 

het volgende e-mailadres: w.12.move@hotmail.com 
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