
Algemene Voorwaarden: Stichting Keep the Moment. 
 

Dit zijn de algemene voorwaarden van Keep the Moment. Keep the Moment is 
gevestigd te Den Haag KvK nummer: 76593320. Keep the Moment heeft het 
recht deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. U stemt ermee in 
dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de 

overeenkomst van toepassing zal zijn. 
 

Deelnemer of afnemer 
De persoon die een dienst afneemt of deelneemt aan een activiteit, cursus of 
workshop bij Keep the Moment, zich heeft ingeschreven heeft bij Keep the 
Moment voor deelname aan een door Keep the Moment georganiseerde 
activiteit. 
 

Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarde zijn van toepassing op alle overeenkomsten 
waarbij Keep the Moment als opdrachtnemer optreedt. 
 

Deelname 

Deelname komt tot stand door het verstrekken van naam, adres, 
telefoonnummer en email 

1. Deelname cursus, workshop, project of activiteit 
2. Afnemen van een dienst 

 

Prijs 

De prijzen worden weergegeven op de website. 
Keep the Moment behoudt zich het recht voor de tarieven te verhogen. 
 

Betaling 

Voor deelname, dient contant/pin een week vooruit te worden betaald. 
Reservering van een plek geschiedt door betaling. 
Het is niet mogelijk na de start van de cursus het lesgeld terug te krijgen. 
Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.  
Er vindt geen restitutie van cursus geld plaats na annulering, mits het een 
week of eerder voor de cursus gebeurt. 
 

Vervanging tijdens ziekte Barbara 

Keep the Moment zal tijdens langdurig ziekte zorg dragen voor vervanging van 
de docent. Bij overmacht als gevolg van plotselinge ziekte of een vergelijkbare 
situatie heeft Keep the Moment het recht incidenteel de les te laten vervallen. 
Deze les wordt op een ander tijdstip ingehaald. 
 

Aansprakelijkheid 

Keep the Moment aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing, 
verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect respectievelijk van of 
aan goederen van deelnemers, noch aanvaardt Keep the Moment 
aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of 



schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan 
workshops, bij, of verzorgd door, Keep the Moment. 
 

Persoonsgegevens 

Keep the Moment verzamelt de door de Deelnemers verstrekte 
persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst met de 
deelnemer, voor haar ledenadministratie en voor het uitvoeren van 
betalingsopdrachten. Keep the Moment gebruikt de genoemde 
persoonsgegevens ook om de Deelnemers op de hoogte te brengen van 
activiteiten van Keep the Moment en eventuele wijzigingen in het lesrooster. 
Indien de Deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van 
Keep the Moment, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via email aan: 
info@keepthemoment.nl De Deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval 
mogelijk niet van alle diensten en producten van Keep the Moment gebruik 
kan worden gemaakt. De Deelnemer kan via het genoemde e-mailadres te 
allen tijde informatie opvragen over de door Keep the Moment van de 

Deelnemer verwerkte persoonsgegevens. Keep the Moment geeft de 
persoonsgegevens van de Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming door aan derden. Keep the Moment bewaart de 
persoonsgegevens voor de duur van de cursus en zal ze verwijderen zodra de 
overeenkomst geheel is beëindigd en er geen verplichtingen over en weer 
meer zijn. In geval van klachten ten aanzien van de verwerking van 
persoonsgegevens door Keep the Moment kan de deelnemer zich wenden tot 
Keep the Moment via email aan: info@keepthemoment.nl. of tot de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 


