
Algemene Voorwaarden License2Kizz
(English below)

Lidmaatschap
1. Inschrijven als lid bij License2Kizz (hierna te noemen L2K) vindt plaats door via Bueno
een product te kopen en een account aan te maken. Dit kan middels de volgende link
www.license2kizz.com/schedule

Abonnementen
1. Een abonnement bij L2K kan op elk moment ingaan. Als u later in de maand start met
de lessen wordt het bedrag voor de eerste maand naar rato aangepast. De hierop
volgende maanden betaalt u het volledige maandbedrag.
2. Abonnementen kunnen tijdelijk worden bevroren door een mail te sturen naar
info@license2kizz.com. Het laten bevriezen van het abonnement kan enkel per hele
maand en niet met terugwerkende kracht.
3. Indien geen opzegging op info@license2kizz.com is ontvangen worden abonnementen
stilzwijgend verlengd met elke keer 1 maand.
4. Restitutie van gelden is alleen mogelijk bij medische redenen. Dit is alleen mogelijk
met doktersverklaring of ander aannemelijk bewijs en kan niet met terugwerkende
kracht.
Afwezigheid in verband met studie, vakantie, stage, werk, verhuizing, of zwangerschap
geeft geen recht op restitutie van gelden.

Abonnementen verhogen, verlagen of beëindigen
1. Alle wijzigingen m.b.t. het abonnement dienen per e mail aangegeven te worden. Dit
kan middels een mail te sturen naar info@license2kizz.com
1.a U kunt uw abonnement te allen tijde verhogen. Dit kan via de e mail of in
mondelinge overleg met L2K. De abonnementskosten worden gelijk verwerkt en
aangepast.
1.b U kunt uw abonnement minimaal 1 kalendermaand voor het einde van de maand per
e mail verlagen d.m.v. de volgende zin: “per ‘maand’ wil ik mijn abonnement van 2 uur
naar 1 uur verlagen”
1.c Wilt u uw abonnement beëindigen dan dient u dit minimaal 1 kalendermaand voor
het einde van de maand per e mail aan te geven. Dit kan d.m.v. de volgende zin: “ per
‘maand’ zeg ik mijn abonnement op”
2. L2K behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Prijswijziging worden
middels de e mail, website, en mondelinge aankondigingen in de studio, minimaal 2
weken voorafgaand aan de prijswijziging bekend gemaakt.

Strippenkaart
1. Bij het verlopen van de strippenkaar is geen restitutie mogelijk
2. L2K kan op geen manier verantwoordelijk worden gehouden voor het op de hoogte
stellen of bijhouden van duur van de strippenkaart
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De Lessen
1. L2K heeft geen reguliere lessen in augustus en december. In deze maanden zal de
betaling van alle abonnementen worden stilgezet. Daarnaast is er geen les op de
volgende dagen: Nieuwjaarsdag, goede vrijdag, 1ste en 2de paasdag, koningsdag,
bevrijdingsdag, hemelvaartsdag, 1ste en 2de pinksterdag, kerstavond 24 dec, 1ste en
2de kerstdag, oudejaarsdag. Deze lessen worden gecompenseerd in maanden met een
vijfde week.
2. L2K behoudt zich het recht tot een uur voor de les de les te annuleren. Annulering
geschiedt middels notificatie via de e mail, whatsapp, op de website, mondeling en/of
social media.
3. Het lesrooster staat op de website en is op te vragen bij L2K. L2K behoudt zich het
recht voor om te allen tijde het lesrooster aan te passen.

Risico en aansprakelijkheid
1. Deelnemen aan- of het volgen van een les en/of activiteiten van welke aard ook, bij
L2K, is geheel voor eigen risico.
2. L2K, de bedrijfsleiding, andere werknemers en/of andere in opdracht van L2K
handelende personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of
immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op
welke wijze dan ook.
3. L2K, de bedrijfsleiding, andere werknemers en/of andere in opdracht van L2K
handelende personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of
diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.
4. Ieder lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van L2K, indien
deze schade aan nalatigheid en/of schuld van het lid is te wijten.
5. L2K is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van verstuurde e mail aan een lid,
door onjuiste of veranderde e mail adressen van geadresseerde.

English
Terms and Conditions License2Kizz

Membership
1. Registration as a member of License2Kizz (hereinafter referred to as L2K) takes place
by purchasing a product and creating an account via Bueno. This can be done with the
help of the following link www.license2kizz.com/schedule

Subscriptions
1. A subscription at L2K can be accessed at any time. If you start the lessons later in the
month, the amount for the first month will be adjusted accordingly. The following months
we will collect the full monthly amount.
2. Subscriptions can be temporarily frozen by sending an email to
info@license2kizz.com. Freezing a subscription can only be done for whole months and
can not be done retroactively.
3. If no notice has been received at info@license2kizz.com, all subscriptions will be
tacitly renewed with each time 1 month.
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Increase, decrease or end subscriptions
1. All changes regarding the subscription must be indicated by e-mail. This can be sent
by e-mail to info@license2kizz.com.
1.a You can increase your subscription at any time. This can be done by e-mail or in
consultation with L2K. The subscription costs are processed and adjusted accordingly.
1.b You can reduce your subscription by email at least one calendar month before the
first of the next month. This can be done by means of the following sentence: "per
‘month’ I want to lower my 2-hour subscription to 1 hour"
1.c If you wish to terminate your subscription, you must indicate this by email at least
one calendar month before the first of the next month. This can be done by means of the
following sentence: "per ‘month’ I want to end my subscription" (example: cancel before
the 1st of april, then you are out of the system on the 1st of may)
2. L2K reserves the right to change rates. Price changes are announced by e-mail,
website and oral announcements in the studio, at least 2 weeks prior to the price
change.

Punch card
1. Restitution on expired punch cards is not possible.
2. L2K is in no way responsible for informing the students about expiration date of the
punch card.

The classes
1. L2K has no regular classes in August and December. Besides that there will be no
classes on the following days: New Year's Day, Good friday, 1st and 2nd Easter Day,
King's Day, Liberation Day, Ascension Day, 1st and 2nd Pentecost, 1st and 2nd Christmas
Day, New Year's Eve. We will catch on with these classes in months with a 5th week.
2. L2K reserves the right to cancel the class up to one hour before class or when it's
beyond L2K’s control. Cancellation is through notification via email, whatsapp, website,
oral and / or social media.
3. The class timetable is on the website and can be obtained from L2K. L2K reserves the
right to change the class timetable at any time.

Risk and Liability
1. Participating in or following a class and / or activities of any kind, at L2K, is entirely at
your own risk.
2. L2K, management, other employees and / or other contractors of L2K do not accept
any liability for material or intangible damage resulting from accident or injury to the
member and / or third parties arising in any way whatsoever .
3. L2K, the Company Management, other employees and / or other contractors of L2K
do not accept any liability for damage, loss or theft of property of the member and / or
third parties.
4. Each member is liable for damage caused to L2K's property, if this damage is due to
negligence and / or debt of a member.
5. L2K is not responsible for not receiving sent email to a member, due to incorrect or
changed email addresses of recipient.


