Powerwalkingclub Wormer | Voorwaarden
Dit zijn de algemene voorwaarden van Powerwalking Club Wormer (Healthy for me). Als ik in
deze voorwaarden spreek ‘deelnemer, jij/je’ gebruik, bedoel ik jou als deelnemer. Gebruik ik
‘powerwalking trainer, powerwalking club of ik’ dan bedoel ik:
Dominique van Bochem
Zandweg 57, 1531 AK Wormer
info@healthyforme.nl
Artikel 1 proefles en aanmelding
•
•
•
•
•

•

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en
werkzaamheden van Powerwalkingclub Wormer (Healthy for me). Hierna te noemen:
powerwalking trainer/club en loper.
1.2. Je hebt recht op één gratis proefles, zodat je kunt ervaren of powerwalking iets
voor je is. Na de proefles, laat je weten of je je definitief wilt aanmelden en voor welk
abonnement je kiest.
1.3. Bij aanmelding word je toegevoegd aan de Whatsapp-groep en de Sport easy
app.
1.4. Het inschrijfformulier dient voor de eerste les worden ingeleverd (via email of
tijdens de les). Door het inschrijfformulier in te vullen, gaat u akkoord met de
algemene voorwaarden.
1.5. Je stemt ermee in dat jouw gegevens door Powerwalkingclub/Powerwalking
trainer bewaard zullen worden. Powerwalkingclub/Powerwalking trainer verklaard
hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met
het oog op de privacywetgeving.
1.6. Door mee te doen met een (proef) les(sen) ga je akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 2 Trainingsdagen, lestijden, feestdagen en vakantie
•

•
•

2.1. Powerwalkingclub/PowerWalking trainer behoudt het recht om een training te
annuleren voor aanvang van de les indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij
kan onder meer gedacht worden aan te weinig lopers (aanmeldingen voor de les),
ziekte of slecht weer. (Denk hierbij aan onweer, ijzel, extreme regen, code
geel/oranje/rood.)
2.2. Powerwalking club Wormer is bevoegd om lestijden aan te passen.
2.3. Bij incidentele verhindering van de loper kan – uitsluitend met toestemming van
de powerwalking trainer – eenmalig een les worden ingehaald. De les dient worden
ingehaald in dezelfde week waarin de oorspronkelijke les wordt aangeboden.

•
•
•

•
•

2.4. Minimaal 8 uur vooraf de les aan de Powerwalktrainer doorgeven dat je
aanwezig of afwezig bent bij de les Powerwalking. Dit kan via de Sport easy app.
2.5. Op feestdagen vervallen de trainingen/lessen. Er vindt geen restitutie plaats.
2.6. De Powerwalking trainer behoudt het recht om per kalenderjaar, 6 weken geen
les te geven. Denk hierbij aan vakantie/verlof. Aankondigingen hieromtrent worden
tijdig gedaan via email of whatsapp. De contributie gaat door tijdens verlof. Deze
lessen kunnen niet worden ingehaald.
2.7. Bij Anderzijds verlof, waarbij de les wel kan worden ingehaald, duidelijk
aangegeven door de powerwalktrainer valt dit verlof buiten de 6 weken (zoals
hierboven wordt vermeld).
2.8. Bij afwezigheid van de loper tijdens de lessen door vakantie, wordt de
maandelijkse contributie doorbetaald. De lessen die gemist worden door vakantie
kunnen niet worden ingehaald.

Artikel 3 Opzeggen, beëindiging contract
•
•

3.1. Er geldt een opzegtermijn van één maand. De opzegtermijn gaat in vanaf de
eerste van de daaropvolgende maand.
3.2. De opzegging dient altijd schriftelijk of per email gericht aan Powerwakingclub
Wormer/ Healthy for me. (Dominique van Bochem, Zandweg 57, 15 31 AK, Wormer.
Of per email naar info@healthyforme.nl)

Artikel 4 Betalingen
•

•
•
•
•
•
•

4.1. De betalingen dienen te geschieden via het daarvoor bestemde
betalingssysteem. De geldigheidsduur van de abonnementen staat vermeldt bij de
tarieven (website) . Betalingen worden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum
overgemaakt op rekeningnummer: NL71KNAB 0258223782 t.n.v. Healthy for me.
4.2. Bij een te late betaling kan Powerwalkingclub Wormer de toegang tot de lessen
weigeren.
4.3. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, worden er na de eerste
herinnering extra administratieve kosten in rekening gebracht. Bij een volgende
herinnering wordt het incassobureau ingeschakeld.
4.3. De contributie gaat in per de eerste van de maand. Mocht de loper zich op een
andere datum aanmelden voor de lessen, dan zal dit naar ratio worden berekend.
4.4. Betalingen van het lesgeld of het abonnement kan niet tussentijds tijdelijk worden
opgeschort, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Powerwalkingclub Wormer.
4.5. Er kan geen restitutie verleend worden bij overmacht situaties.
4.6. De powerwalkingclub Wormer maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken
voorafgaand genoegzaam bekend.

•
Artikel 5 Aansprakelijkheid
•

•

5.1. Deelname aan een PowerWalking training geschiedt geheel op eigen risico.
Powerwalkingclub/PowerWalking trainer is niet aansprakelijk voor enig blessure of
andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een
training.
5.2. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

•

•

•
•

5.3. Ook is Powerwalkingclub/Powerwalking trainer niet aansprakelijk voor schade
aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook,
ontstaan tijdens of in verband met de door Powerwalkingclub/Powerwalking trainer
georganiseerde activiteiten.
5.4. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de
trainingen. Indien je gezondheidsklachten of indien je een andere reden hebt om te
twijfelen aan een trainingsdeelname, raad ik je sterk aan om eerst advies in te winnen
bij een arts.
5.5. Powerwalkingclub/Powerwalkingtrainer behoudt het recht voor om naar haar
beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
5.6. Je verklaart geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen
aan de trainingen van Powerwalkingclub/Powerwalkingtrainer.

Artikel 6 Klachten
•

•

6.1. Klachten dienen uitsluitend schriftelijk (gericht aan: Healthy for me, Zandweg 57,
1531 AK, Wormer). Of per e-mail (via info@healthyforme.nl) te worden ingediend.
Indien klachten op andere wijze kenbaar worden gemaakt zullen deze niet in
behandeling worden genomen.
6.2. Uiterlijk binnen 14 dagen na het ontvangen van de klacht zal Healthy for me
eveneens schriftelijk of per e-mail haar standpunt kenbaar maken aan de klager.

Artikel 7 Overig
•
•
•
•
•
•
•
•

7.1. Foto’s en video’s kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden zoals social
media en promotiemateriaal
7.2. De minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar (muv de kidswalk).
7.3. We beginnen exact op startijd. Het is jouw verantwoordleijkheid om op tijd te zijn.
7.4. Je draagt makkelijk zittende sportkleding en sportschoenen. Wandelschoenen
zijn niet geschikt om mee te powerwalken.
7.5. Je zorgt voor je eigen zichtbaarheid als we in het donker of schemer trainen.
(Reflecterend hesjes en/of lampjes)
7.6. We volgen de reguliere verkeersregels als we op de openbare weg lopen.
7.7. We houden het gezellig in de groep en we gaan beleefd met elkaar om. Als het
nodig is, help je een ander met een oefening.
7.8. De Powerwalking trainer behoudt het recht om op ieder moment de algemene
voorwaarden te wijzigen.

Healthy For Me
Dominique van Bochem-Brevé
Zandweg 57, 1531 AK Wormer
E: info@healthyforme.nl
T: 06-21981176
Https://www.healthyforme.nl
KVK: 73147850

