DE KLEINE LETTERTJES
Algemene Voorwaarden Fit met Ellen (versie juni 2016)
Aansprakelijkheid
1.Fit met Ellen heeft als doel mensen samen in beweging te brengen op het gebied van sport en voorts al hetgeen dat hier zijdelings mee verband
houdt, alles in de ruimste zin des woord.
2. Deelname aan de onder artikel 1 genoemde activiteiten geschiedt geheel op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico. De deelnemers
zorgen ervoor dat hun persoonlijke veiligheid optimaal gewaarborgd is.
Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Ellen van der Zande of medewerkers van Fit met Ellen, zijn Fit met
Ellen en de daar werkzame trainers niet aansprakelijk.
3. Fit met Ellen handhaaft bij de reguliere trainingen de officiële feestdagen en (school)vakanties zoals vermeld op website.
4. Fit met Ellen heeft het recht met opgave van redenen de trainingen, workshop of cursus te annuleren.
5. Fit met Ellen heeft het recht om een vervangende docent in te zetten voor een training.
Huisregels
6. Leden zijn verplicht om tijdens de trainingen buiten, tijdens schemering en na zonsondergang een veiligheidshesje te dragen. Als daar niet aan
voldaan wordt zal de trainer toegang tot de training ontzeggen.
7. Indien een deelnemer te laat aanwezig is, vertrekt de groep zonder deze deelnemer.
8. Indien de deelnemer een individuele afspraak afzegt, dan wordt er in overleg bekeken of er op korte termijn een vervangende afspraak kan worden
gemaakt.
9. Annuleren van een individuele afspraak kan alleen kosteloos wanneer dat 24 uur of eerder voor aanvang gebeurt. Bij annulering binnen 24 uur
voor aanvang van de les, training, het cursusonderdeel wordt 50% van de overeengekomen kosten in rekening gebracht.
10. Meenemen van waardevolle spullen is op eigen risico. Waardevolle spullen (zoals bijvoorbeeld smartphones) kunnen nat en vies worden of
beschadigen tijdens een training.
11. Fit met Ellen is gerechtigd, deelnemers de deelname aan trainingen te weigeren of de voortgang van de training te ontzeggen indien deelnemers
zich niet aan de bovengenoemde huisregels houden of anderszins gedrag vertonen dat de voortgang van de training volgens inschatting van Fit met
Ellen
verstoort.

Inschrijven
12. Inschrijven voor een reguliere training, workshop of cursus van Fit met Ellen kan alleen met het ‘Inschrijfformulier Fit met Ellen’.
13. Nieuwe deelnemers kunnen voordat zij zich inschrijven vrijblijvend deelnemen aan 1 reguliere training door zich te aan te melden per email.
14. Vanaf het moment van inschrijving, zijn de leden trainingsgelden verschuldigd voor een 10 of 20 trainingenkaart van Fit met Ellen.
15. Bij inschrijving gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden van Fit met Ellen.
Trainingenkaart
16. De wandel of trainingenkaart is steeds voor 3 maanden geldig vanaf de datum van inschrijving.
17. Na het verlopen van de geldigheidsdatum moet een deelnemer een nieuwe kaart kopen om weer deel te mogen nemen aan een training. Voor
openstaande trainingen ontvangt de deelnemer geen restitutie.
Opzegging
18. Opzegging bij gebruik van een 10 of 20 trainingenkaart is niet nodig, maar wordt wel op prijs gesteld. Graag verneemt Fit met Ellen drie weken
voor afloop van de kaart van de deelnemer als hij niet doorgaat. Stuur Fit met Ellen hiervoor een email met u naam, adres en geboortedatum en reden
van opzegging.
19. Bij opzegging ontvang de deelnemer geen restitutie van reeds betaalde trainingen.
Betaalwijze van de wandel en trainingskaarten
20. De actuele prijzen van de wandel en trainingskaarten zijn te vinden op de website. Indien u niet beschikt over internet kan op aanvraag een
overzicht worden toegezonden.
21. Trainingen, cursussen en trajecten op maat worden door middel van een digitale factuur in rekening gebracht.
22. De verschuldigde bedragen worden door u overgemaakt op bankrekening IBAN NL22 INGB 0007 2885 92 tnv Fit met Ellen te Breda onder
vermelding van voor en achternaam.
23. De trainingskaart dient voorafgaand aan de training betaald te zijn (bij voorkeur digitaal). Ter plekke kan dit ook via een mobiele app.
24. Fit met Ellen
behoudt zich het recht voor om, indien zij dit noodzakelijk acht, de tarieven van de trainingen te wijzigen. De laatst vermelde prijzen

op de website zijn altijd de geldende. Prijswijzigingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde lessen, trainingen, cursussen.
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25. Afspraken voor betalingen voor trainingstrajecten op maat worden separaat door Fit met Ellen met de opdrachtgever afgesproken; zie ook
hieronder.
Betalingsachterstand
26. Voor alle trainingsgelden, facturen, herinneringen en aanmaningen die Fit met Ellen verzendt, geldt in de regel een betalingstermijn van 14 dagen.
Bij een trainingstraject op maat wordt de helft van het verschuldigde bedrag bij aanvang gefactureerd en het resterende bedrag na beëindiging van
het traject.
27. Wordt er niet tijdig betaald, dan wordt een herinnering verstuurd, bij voorkeur per mail.
28. Wordt er ook na de herinnering niet voldaan, volgt een aanmaning, waarvoor 5,00 euro administratiekosten in rekening worden gebracht.
29. Wordt er ook na de aanmaning niet voldaan, dan wordt het trainingstraject beëindigd en kosten verhaald.
30. Een hernieuwd trainingstraject op maat is alleen mogelijk wanneer alle openstaande posten zijn voldaan.
Vormen van deelname
31. Fit met Ellen kent actieve en passieve deelnemers. Actieve leden mogen deelnemen aan de reguliere trainingen van Fit met Ellen, tenzij artikel 4
van toepassing is.
32. Passieve deelnemers zijn deelnemers met een langdurige blessure, minimaal 6 weken, die niet actief kunnen zijn als sporter maar wel hun
trainingenkaart willen handhaven. Zij kunnen in aanmerking komen voor verlenging van de kaart met maximaal 1 maand. Een aanvraag daartoe moet
per email worden aangevraagd en wordt door Fit met Ellen slechts éénmaal per kaart toegekend.
Privacy
33. Leden geven Fit met Ellen toestemming om foto’s gemaakt tijdens de trainingen of andere activiteiten van Fit met Ellen te publiceren via social
media behalve als zij persoonlijk per email daartegen bezwaar maken.
Slotbepaling
34. In alle situaties, waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de eigenaar van Fit met Ellen.
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