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Voorwaarden Mom Squad Community Membership 
 
Supertof dat je tot de Mom Squad behoort! Hier even de kleine lettertjes die je ook in de webshop 
kon lezen.  
 
Goed om te weten: Je gaat een membership aan voor minimaal een jaar. Je verbindt je hiermee 
aan een betaalverplichting. 
 
Als je voor de maandelijkse betaling kiest, geef je met je eerste iDeal betaling een akkoord voor 
maandelijkse incasso’s van jouw rekening. Na een jaar is je maandelijkse membership per maand 
opzegbaar.  
 
Kies je voor betalen per jaar, dan wordt het totaal bedrag via iDeal in één keer geïncasseerd en 
wordt het membership elk jaar automatisch met een jaar verlengd. 
 
Opzegging  
De eerste 14 dagen van je membership is een proeftijd. Bedenk je je in die periode? Dan kan je je 
membership beëindigen door een mail te sturen naar members@powertothemamas.nl Je betaalt 
dan alleen de eerste maand i.v.m. administratiekosten. Blijf je member? Dan wordt na de eerste 14 
dagen je welkomstpakket verstuurd. 
 
Opzeggen van een membership doe je een maand voordat je membership afloopt. Betaal je per 
maand? Dan kan je je membership na een jaar per maand opzeggen. Betaal je per jaar? Dan wordt 
het elk jaar met een jaar verlengd. Je hebt in beide gevallen een maand opzegtermijn, houd 
daar dus rekening mee als je per jaar betaalt. 
 
Waneer krijg ik de #powerbooks? 🙂 
Als je Mom Squad Member bent, ben je dat voor minimaal een jaar. In dat jaar krijg je naast de 
materialen in onze online membershipomgeving ook twee keer per jaar een pakketje moois thuis 
op de mat, met het nieuwste #powerbook.  
 
Half mei en half november (mits de drukker op tijd levert) verschijnt er steeds een nieuw 
#powerbook. De #powerbooks worden als eerste naar de members verstuurd!  
 
Check voor meer info de algemene voorwaarden en ons privacy beleid. 
 
Inloggen in de Mom Squad Community omgeving  
 
Inloggen in de Mom Squad omgeving doe je via https://members.powertothemamas.nl 
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Inlognaam is je e-mailadres. Als je voor het eerst inlogt, wordt er een verificatie e-mail verstuurd. 
Deze kan in je spam terechtkomen.  
 
Helaas is onze e-mail spamgevoelig, check dus regelmatig je spam folder als je niks van ons hoort. 
De Weekly Devotionals 
Elke week staat er een Weekly Devotional voor je klaar. Op maandag 6.00u krijg je daarover een e-
mail, als reminder. Zo helpen we je herinneren aan tijd maken voor de Bijbel en samen met God 
optrekken. J  
 
De Weekly Devotional bevat 7 korte dagteksten met bijbeltekst. Je kunt ze lezen via je laptop of via 
de Huddle e-learning & Community app. Die kun je downloaden in Google Play store of de 
Appstore. Het fijne aan de app is dat je de dagelijkste stukjes overal kunt lezen én dat je makkelijk 
je vragen en gebedspunten kunt delen in de community.  
 
Ook is het mogelijk de Weekly’s uit te printen middels de pdf die je bij de overdenking vindt. Dus 
als je liever van papier leest, kan dat dus ook. J 
 
De Weekly’s verschijnen niet in de kerst- en zomervakantie. Je hebt dan tijd om je eigen ding te 
doen of de challenge uit het #powerbook te doen. 
 
Squad e-Magazines 
Tien keer per jaar staat er in de online omgeving een Squad e-Magazine klaar met artikelen en tips 
van professionals en inspiratie voor geloof en het leven. Het magazine heeft ongeveer 12 pagina’s 
en is themagericht. In de online community gaan we daar op door met reflectie en inspiratie.  
 
Online Community 
In onze online omgeving bestaat de mogelijkheid met elkaar in gesprek te gaan over thema’s, 
vragen over opvoeden en geloof te stellen maar ook om je Dank- & Gebedspunten te delen. Het is 
een besloten community waar alleen members in kunnen. De belangrijkste afspraak is: wat in de 
community gebeurt, blijft daar. Als we merken dat er dingen gedeeld worden of screenshots 
verspreid worden van gevoelige onderwerpen, zijn we gemachtigd om mensen uit de community 
te zetten. Zo belangrijk vinden we jullie privacy! 
 
Tickets kopen of coaching volgen met korting 
Inloggen op je account om met korting tickets te kopen doe je via www.powertothemamas.nl/mijn-
account Daar vind je GEEN online materialen.  
 
Wil je coaching via Fier Mama Zijn? Geef dan aan dat je Mom Squad Member bent, dan krijg je 
10% korting!  
 
Adresgegevens wijzigen of andere vragen 
Heb je vragen of wil je bijvoorbeeld je adres- of e-mailgegevens wijzigen? Stuur dan ALTIJD een 
mail naar members@powertothemamas.nl Ons systeem is nog niet zo slim dat we daar gewijzigde 
gegevens terugvinden in onze memberlijsten. Dus als je geen boeken of mails wilt missen, stuur 
dan echt een mail. Geldt ook voor al je andere vragen!  
 
 


