Algemene Voorwaarden Kidopia activiteiten.
1. Lessen: het programma is indicatief en dus steeds voor wijzigingen vatbaar.
Gelieve het uurrooster regelmatig te controleren. Een les met minder dan 5 deelnemers kan
worden geannuleerd.
2. Medische toestand: het lid verklaart hierbij dat: hij/zij in goede gezondheid verkeert.
Het leveren van fysieke inspanning geen schade kan berokkenen aan zijn/haar
gezondheid en veiligheid. Meld vooraf lichamelijke klachten, medische aandoeningen
en/of zwangerschap.
3. Schade: we verwachten van iedereen dat hij de installaties en apparatuur met zorg
behandelt. Gelieve beschadigingen onmiddellijk te melden aan de lesgevers
4. Verantwoordelijkheid: Fitopia kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies,
diefstal of beschadiging van persoonlijke voorwerpen van leden, noch voor persoonlijke
ongevallen.
5. Beeldmateriaal: Fitopia heeft het recht om foto’s en video’s te maken van haar
activiteiten. Voor eigen publiciteit kunnen deze worden uitgehangen en of gepubliceerd
(drukwerk/website/sociale media). Dit beeldmateriaal wordt nooit overhandigd aan
derden zonder toestemming van de betrokkenen.
6. Betaald lidgeld/inkomgeld is definitief verworven en wordt in geen geval
terugbetaald. Ook het afgelasten van lessen, niet beschikbare toestellen of het buiten
gebruik zijn van een deel van de infrastructuur kan geen aanleiding geven tot eender
welke vorm van compensatie of schadevergoeding. Lidgelden/inkomgelden zijn
afhankelijk van conjunctuur- schommelingen en kunnen jaarlijks aangepast worden.
7. Betalingstermijn: om financieel gezond te blijven verwachten wij respect van onze
klanten/leden. Indien betalingsafspraken niet gevolgd worden, zijn we gemachtigd om
het volledige overeengekomen bedrag in 1 keer te vorderen, forfaitair 15 euro
schadevergoeding aan te rekenen, een intrest te berekenen van 1,50% per maand vanaf
het overschrijden van de betalingstermijn én alle gemaakte kosten ter inning door te
berekenen.

8. Kidopia verzekering: houdt in een sportongevallenverzekering (volgens de voorwaarden van
de polis ter inzage aan de receptie) én een annulatieverzekering (annulatie ten gevolge van ziekte of
een ongeval van de deelnemer, gestaafd door een medisch attest)
Keuze 1: Kidopia verzekering voor een week
Keuze 2: Kidopia verzekering voor een jaar
Keuze 3: Kidopia groepsverzekering
(voor feestjes max. 20 kids)

€9
€ 15
€ 20

9. Onze annulatievoorwaarden:
Annulatie tot 1 maand voor de start van de activiteit: 100% van het inschrijvingsgeld wordt
terug betaald.
Annulatie van 1 maand tot 1 week voor de start van de activiteit: 50% van het
inschrijvingsgeld wordt terug betaald.
Annulatie vanaf 1 week voor de start van de activiteit tot na de start van de activiteit: er is
geen mogelijkheid tot terugbetaling.
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