Algemene Voorwaarden
Onderstaande algemen voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen die
De New Move Academy aanbiedt.
1. De in het leerling-contract opgenomen voorwaarden zijn bindend
2. Inschrijving kan plaatsvinden via het inschrijfformulier of telefonisch, tevens bent u
automatisch ingeschreven na het voldoen van uw 1e factuur. Een inschrijving is bindend.
3. De prijzen.van de opleidingen zijn btw-vrij
4. Over alle diensten die wij naast onze opleidingen aanbieden wordt gewoon BTW berekend.
5. Promotiemateriaal. foto's, films of welk ander promotiemateriaal waar u op voorkomt kan in
welke vorm dan ook door ons vrij gebruikt worden voor
promotiedoeleinden van onze organisatie.
6. Alle informatie die door klanten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor
het opleidingsinstituut, haar medewerkers en klachten- en
beroepscommissie. Alle betrokkenen hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Bewijs hiervan staat in het handboek
7. Copyright:
Het copyright voor de Balance and Power Model berust bij de N.M.A.
Het copyright voor de theorie behorend bij de opleiding Mastering Life & Work or Business
berust bij de N.M.A.
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8. Betaald de cursist(e) het bedrag in 1 keer dan is het totale opleidingsgeld € 1950,00
Kiest de cursist ervoor te betalen in termijnen dan is het totale bedrag € 2080,Eerste termijn van € 400,- daarna volgen 12 maandelijkse termijnen van € 140,Betalen factuur kan alleen per bank op bank rek.: NL78ABNA0489556701 t.n.v. B
Woudstra

4 week voor de eerste lesdag dient het volledige- of het 1e gedeelte van het lesgeld
betaald te zijn. Eventueel latere termijnfacturen dienen binnen 30 dagen betaalt te zijn.
Bij te late betaling zal er een boete opgelegd kunnen worden van 2% van het
openstaande bedrag. Bij
wanbetaling zal et N.M.A. gerechtigd zijn de overeenkomst te beëindigden, waarbij de leerling geen
recht heeft op verdere lessen en er geen sprake zal zijn van restitutie van de lesgelden

Tevens blijft voor de leerling te allen tijde de verplichting bestaan het volledige lesgeld, waarvoor deze
overeenkomst is aangegaan, te betalen. Het vroegtijdig vrijwillig beëindigen van de opleiding door de
leerling ontslaat hem of haar niet van de verplichting tot betaling van het volledige lesgeld.
Wel kan vanwege gezondheidsredenen de opleiding, in goed overleg, worden opgeschort. Hierbij dient
een medische verklaring te worden overlegd. De termijn waarvoor opschorting kan worden verzocht,
dient zodanig te zijn, dat de cursist(e) binnen 180 dagen de opleiding weer kan vervolgen. Mocht
aantoonbaar om medische redenen de opleiding in de toekomst nooit vervolgd kunnen worden, zal
het N.M.A. het geld voor de resterende lessen terugstorten binnen 8 dagen na aandragen van het
bewijs.
Facturen voor Powerloads á € 95,-/ pers. dienen 7 dagen voor aanvang van de Powerload betaald te zijn.
Tot 4 week vooraf kan er kosteloos annulering plaatsvinden, daarna is de aanmelding definitief.
Bij verhindering vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.

9. Alleen overmacht-situaties kan de opleiding door het N.M.A. worden geannuleerd
10. De inschrijving is pas van kracht indien het aanmeldingsformulier is ondertekend met datum en per
mail door de het N.M.A. is bevestigd.
Terugbetalingen van cursus/lesgelden bij annulering is alleen mogelijk bij schriftelijke annulering binnen
30 dagen dagen na aanmelding. Terugbetaling zal plaatsvinden binnen 8 dagen.
Van toepassing zijn de algemene voorwaarden en de onderwijsregeling (onderwijsvoorwaarden)onze
algemene en de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Waarbinnen kosteloos de opleiding opgezegd
kan worden. Dit moet wel schriftelijk.
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