
  

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN versie 202110 
Masters of MovementTM ASM Academy 

1. Inschrijving 
Inschrijving voor de ‘Masters of Movement community of learners’ van de ASM Academy is mogelijk via de 
website. Met het versturen van het online inschrijfformulier geef je jezelf op voor deelname aan de Masters 
of Movement voor het volledige kalenderjaar en ga je akkoord met de inschrijvingsvoorwaarden en de 
Algemene Voorwaarden. Tussentijds inschrijven is mogelijk (zie artikel 2). Na verzending van het 
inschrijfformulier krijg je via e-mail op het opgegeven e-mailadres een bevestiging met algemene informatie. 
Later volgt een mail met een factuur voor betaling. De inschrijvingen worden door de ASM Academy 
geregistreerd op volgorde van ontvangst tot het maximum aantal deelnemers is bereikt. Je kan de 
inschrijving, conform de Algemene Voorwaarden, gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van 
reden ongedaan maken.  

2.    Betaling 
De kosten voor 12 maanden deelname aan de Masters of Movement Community of Learners bedragen EUR 
695,-. Deelname aan de Masters of Movement start direct bij betaling. Bij aansluitende inschrijving voor het 
opvolgende jaar zijn de kosten 595,-. Na inschrijving wordt een factuur verzonden. Binnen 14 dagen na 
inschrijving kan kosteloos en zonder opgave van rede afgezien worden van deelname. Afmelden dient 
schriftelijk plaats te vinden door mailing aan het secretariaat. Vanaf 14 dagen na inschrijving is de 
inschrijving definitief en is men betalingsplichtig. Het volledige factuurbedrag dient binnen 30 dagen na 
factuurdatum te worden voldaan. Voor betaling door de werkgever gelden dezelfde voorwaarden. 

Inschrijving gedurende het lopende kalenderjaar is mogelijk. De inschrijving geldt dan voor de opvolgende 12 
maanden. Bijvoorbeeld: 
- Inschrijving 1 juni 2022 geldt tot en met 31 mei 2023.  
- Inschrijving 1 januari 2022 geldt tot en met 31 december 2022. 

3.    Diensten, lesmateriaal en catering 
Het programma bestaat jaarlijks uit vier masterclasses. De masterclasses bestaan uit theorie- en/of 
praktijklessen en worden verzorgd door docenten van de ASM Academy en wisselende externe sprekers/
docenten. 

We streven ernaar je gedurende het jaar zo goed mogelijk te informeren en te begeleiden. Circa 2 weken voor 
aanvang van de masterclasses ontvang je per e-mail het definitieve programma, de routebeschrijving en 
andere benodigde gegevens. Overig lesmaterialen zijn indien van toepassing bij de kosten inbegrepen. De 
copyrights van de lesmaterialen berusten bij de in de documenten beschreven personen en/of organisaties. 
In de prijs zijn koffie/thee en een maaltijd inbegrepen. Bij de masterclasses is een cursusleider aanwezig 
voor aanvullende vragen.  

4.    Annulering en wijzigingen 
Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt de ASM Academy zich het recht voor de masterclasses te annuleren 
of te verplaatsen naar een andere datum. Mocht een masterclass worden geannuleerd, dan wordt bekeken – 
in overleg met de deelnemers – of er een alternatief kan worden gevonden in de vorm van een vervangende 
masterclass. Indien bij annulering van een masterclass geen vervanging kan worden aangeboden, wordt het 
volledige cursusgeld binnen 10 werkdagen teruggestort. 
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Bij de opleiding zijn de namen van de docenten en sprekers onder voorbehoud van beschikbaarheid vermeld. 
Als in geval van onvoorziene omstandigheden niet voldaan kan worden aan de geprogrammeerde spreker(s), 
kan hier van worden afgeweken en wordt dit gecommuniceerd aan de deelnemers. 

5.    Restitutie en absentie 
Deelname aan de Masters of Movement Community of Learners start direct bij betaling. Je kan de 
inschrijving, conform de Algemene Voorwaarden, gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van 
reden ongedaan maken. Bij annulering binnen 14 dagen vanaf de inschrijving heb je recht op een volledige 
terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. Bij annulering tot 10 dagen voor aanvang van de 
eerstvolgende geplande masterclass ontvang je het volledige cursusbedrag terug, minus EUR 50,- 
administratie- en opstartkosten. Bij annulering vanaf 10 dagen voor aanvang van de eerstvolgende geplande 
masterclass heb je recht op 50% van de totale opleidingskosten, onder aftrek van nog niet ontvangen 
studiemateriaal. Het is in overleg ook mogelijk om de opleiding door een ander deel te laten nemen. Bij 
afwezigheid is het inhalen van de bijeenkomst niet mogelijk. 

6.    Aansprakelijkheid 
De ASM Academy is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen gedurende een 
opleiding. Evenmin is ASM Academy aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen 
tijdens opleidingen en andere activiteiten. Bij klachten/geschillen gerelateerd aan de betreffende opleiding 
verwijzen we je naar de klachtenprocedure op onze website: www.athleticskillsmodel.nl/klachtenprocedure.  

7.    Afronding en certificering 
Voor het met goed gevolg afsluiten van een masterclass geldt een 100% aanwezigheidsplicht. We hanteren 
geen vrijstellingenbeleid. Wanneer je bij een van de masterclasses niet aanwezig kan zijn, is het niet 
mogelijk om deze in te halen of op een alternatieve wijze bij te wonen of te voldoen. Het is in overleg mogelijk 
om iemand anders in jouw plaats deel te laten nemen. Neem hiervoor contact op met het secretariaat. 

8.    Akkoordverklaring 
Door inzending van het inschrijvingsformulier verklaar je akkoord te gaan met de inschrijvingsvoorwaarden. 

9.    Privacy en persoonsgegevens 
Je persoonsgegevens worden alleen voor de ASM Academy gebruikt. Voor een uitgebreide beschrijving  
welke gegevens we verzamelen en verwerken verwijzen we je naar onze privacyverklaring.
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