
 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN MOMZ ZWANGERFIT & MOMZFIT 

 

1. Inschrijven voor deelname aan MOMZ ZwangerFit en MOMZ fit kan via www.momz.nl of via 

email: pelvysio@gmail.com. Via de e-mail ontvangt u dan (digitaal) het  intake-

inschrijfformulier.  

2. Met het versturen van het ingevulde  intake -inschrijfformulier geeft de afzender zich op voor 

deelname aan de cursus MOMZ ZwangerFit en/of MOMZ fit. 

3. Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemen e voorwaarden van MOMZ te 

accepteren. 
4. MOMZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor opgelopen schade en/of letsel tijdens en 

rondom de les.  

5. MOMZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing, verlies of diefstal van goederen 

van de deelnemers. 

6. MOMZ behoudt zich het recht voor om de lessen aan te passen/te laten vervallen vanwege 

bv. vakanties, feestdagen of onvoorziene omstandigheden. Eén en ander wordt, indien 

mogelijk, vroegtijdig kenbaar gemaakt. 

7. MOMZ werkt met rittenkaart van minimaal 10 lessen.  Een rittenkaart is persoonlijk en kan 

niet worden overgedragen aan derden.  

8. Indien je 3 weken of langer afwezig bent zonder dit te melden (dit geldt niet als je net bent 

bevallen) wordt je plaats niet langer vrijgehouden. Het is dan dus mogelijk datje je plaats 

kwijt bent.  

9. Per rittenkaart mag je 2 lessen missen (indien minimaal 24 uur van te voren afgemeld). Deze 

kan je later inhalen. 

10. Wanneer je niet komt zonder afmelding telt de les door op je rittenkaart. Lessen die worden 

gemist door bijzondere omstandigheden (complicaties) tellen niet mee op je rittenkaart.  

11. Een niet opgebruikte rittenkaart is niet meer geldig indien je bij een volgende zwangerschap 

terug komt. 

12. (Tarief)wijzigingen voorbehouden. 

13. Er wordt in geen geval geld gerestitueerd. In bijzondere gevallen zal in overleg een passende 

oplossing worden gevonden. 

14. De verstrekte informatie tijdens de cursus, aanvullende documentatie, informatie en 

beeldmateriaal op de website zijn eigendom van MOMZ en mogen niet zonder toestemming 

worden verveelvoudigd op welke manier dan ook en/of aan derden worden gegeven. 

http://www.momz.nl/

