Voorwaarden YourWayToBeFit Deelnemers
Voorafgaand:
•

Een deelnemer is iedereen die deelneemt aan één of meerdere lessen van YourWayToBeFit.

Lessen:
•
•
•

•

Een proefles is eenmalig te volgen. Ook aanbiedingen zijn eenmalig en kunnen niet op elkaar volgen.
Een jaar bevat twee periodes. De eerste periode loopt van januari t/m juni, de tweede van september t/m
december. In deze periode geldt een wekelijks rooster.
Tegenover het betaalde bedrag staan lessen binnen de genoemde periode met uitzondering van feestdagen en
schoolvakanties. In de schoolvakanties en op feestdagen zijn er geen lessen. Deze staan vermeld op de website
van YourWayToBeFit.
In juli en augustus geldt een aangepast rooster. De deelnemers met een abonnement kiezen zelf of zij hieraan
deelnemen. Hiervoor gelden dan aparte abonnementen en strippenkaarten. Als een deelnemer met een
abonnement deze niet afsluit of koopt, betaalt hij in deze maanden niet. Vanaf de maand september geldt weer
zijn/ haar normale abonnement en tarief, tenzij de deelnemer heeft opgezegd.

Financiële verplichtingen:
•
•
•
•
•

Betaling van de abonnementen gaan via een automatische incasso, tenzij anders afgesproken en schriftelijk
bevestigd.
Losse lessen, proefabonnementen en 10-rittenkaarten kunnen online worden gekocht met ideal, tenzij anders
afgesproken en schriftelijk bevestigd.
Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen wordt op kosten van de deelnemer een incassobureau
ingeschakeld.
In overleg zijn eventueel andere mogelijkheden en momenten van betaling mogelijk, deze afspraken en
uitzonderingen worden schriftelijk bevestigd door YourWayToBeFit.
U-Pashouders en studenten ontvangen korting volgens het u-pas budget op alle abonnementen op vertoon van
een geldige U-pas en op voorwaarde dat er nog voldoende budget is voor het geldende u-pas jaar.
alle abonnementen en 10-lessenkaarten zijn persoonsgebonden.

Opzeggen:
•

De overeenkomst geldt in een geval van een abonnement tot wederopzegging. Er geldt een opzegtermijn van
een kalendermaand en opzeggen kan alleen per emailbericht naar Administratie@YourWayToBeFit.nl. De
deelnemer ontvangt hiervan vervolgens een bevestiging per email van YourWayToBeFit.

•
•

De overeenkomst geldt in een geval van een strippenkaart tot het einde van de geldigheid van de strippenkaart.
De overeenkomst geldt bij een proefles of een losse les voor die ene les.

Voorwaarden:
•

YourWayToBeFit behoudt zich het recht voor tarieven en voorwaarden tussentijds te wijzigen. De eerder
geldende tarieven en voorwaarden gelden dan niet meer. YourWayToBeFit dient bij wijziging van de tarieven
en/of voorwaarden de deelnemer vooraf op de hoogte te stellen.

Aansprakelijkheid en persoonsgegevens:
•

•
•

De cursisten nemen deel aan de opleiding op eigen risico. YourWayToBeFit is niet aansprakelijk voor eventuele
ongevallen en/ of letsel. Evenmin kan YourWayToBeFit aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/ of
beschadiging van persoonlijke eigendommen. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden ontheft de
deelnemer YourWayToBeFit van elke aansprakelijkheid ter zake.
Alle verstrekte gegevens van cursisten worden opgenomen in onze administratie. Deze zullen intern worden
verwerkt en gebruikt. YourWayToBeFit verstrekt geen persoonlijk gegevens aan derden.
Alle informatie die door klanten van YourWayToBeFit wordt verstrekt is vertrouwelijk voor de organisatie, haar
medewerkers, docenten en cursisten.

Abonnementen pauzeren:
•

•
•

Op medische gronden kan een abonnement tijdelijk worden gepauzeerd met een minimum van 1 maand en een
maximum van 3 maanden, tenzij anders overlegd. De deelnemer geeft dit aan voorafgaand aan deze periode en
blijft in deze periode lid onder getekende voorwaarden. YourWayToBeFit kan in dit geval om een medische
verklaring vragen. In deze periode kan niet worden opgezegd.
Bij zwangerschap geldt dat, indien vooraf eerder in de zwangerschap per mail aangekondigd en bevestigd, de
opzegtermijn 1 dag is. YourWayToBeFit kan in dit geval om een medische verklaring vragen.
Een abonnement kan tijdelijk worden gepauzeerd met een minimum van 1 maand en een maximum van 3
maanden, tenzij anders overlegd. De deelnemer geeft dit aan voorafgaand aan deze periode en blijft in deze
periode lid onder getekende voorwaarden. In deze periode kan niet worden opgezegd.

Docentenopleiding:
•

Voor de docentenopleiding gelden andere (aanvullende) voorwaarden. Deze worden geldig op het moment dat
je je voor deze opleiding inschrijft en zijn eveneens terug te vinden op de website.

