Algemene voorwaarden
Bewegen met Plezier (hierna te noemen BmP) is gevestigd aan Andoornhof 20, 3742 EB te Baarn en
is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 6046828.
1. Begrippen
1.1. Algemene voorwaarden: deze door BmP gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn
gepubliceerd op de website van BmP.
1.2. Instructeur: diegene die vanuit BmP de verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoer van de
trainingen.
1.3. Deelnemer: diegene die trainingen volgt, danwel wenst te volgen bij BmP.
1.4. Training: een bij BmP te geven of gegeven training zoals onder andere reguliere training,
hardlooptraining, Tabata workout, pilates, bewegen bij woonzorgcentrum, business training,
één op één training en trainingen die in de toekomst gegeven gaan worden.
1.5. Website: de website van BmP (www.bewegenmetplezier.nu).
2. Toepasselijkheid
2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen bij BmP en op alle
maandabonnementen, strippenkaarten en losse lessen.
2.2. Door deelname aan een training verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepassing van
de algemene voorwaarden.
2.3. BmP kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de
algemene voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website.
3. Tarieven
3.1. De deelnemer kan trainingen volgen op basis van:
−
een maandabonnement (ingaand op de eerste dag van de maand)
−
een strippenkaart voor de Tabata workout of hardlooptraining (10 maal deelname, 3
maanden geldig)
−
een strippenkaart voor alle lessen (10 maal deelname, 6 maanden geldig)
−
een losse les
3.2. De deelnemer ontvangt een factuur welke vóór aanvang van de nieuwe termijn voldaan
dient te worden, per overboeking of contant. Na de einddatum vervallen automatisch de
eventueel overgebleven lessen. Er vindt geen restitutie plaats. Maandabonnementen en
strippenkaarten zijn persoonsgebonden. Gemiste reguliere lessen kunnen op een andere
dag, in dezelfde maand, ingehaald worden, mits hier ruimte voor is in de bewuste les.
3.3. Mocht de deelnemer om een medische reden een periode niet kunnen deelnemen aan de
training, neem dan vóóraf contact op om samen naar een oplossing te zoeken. Er vindt geen
restitutie plaats bij gemiste lessen door ziekte, vakantie of andere redenen.
3.4. BmP hanteert geen inschrijfgeld of opzegtermijn. Mocht de deelnemer besluiten eerder te
stoppen dan is er geen restitutie mogelijk.
3.5. BmP behoudt zich het recht om prijswijzigingen toe te passen. Dit zal tijdig worden
aangekondigd op de website.
4. Deelname
4.1. Deelname aan Bewegen met Plezier geschiedt op eigen risico. BmP aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel
van de deelnemer, ontstaan op welke wijze dan ook. Raadpleeg bij gezondheidsklachten
eerst een arts. Indien de deelnemer een blessure heeft of een ander lichamelijk ongemak,
maak dit dan altijd aan de instructeur kenbaar vóór aanvang van de training. Volg de

instructies van de instructeur op. Voer de oefeningen zorgvuldig uit en luister naar
lichamelijke beperkingen. Voer geen oefeningen uit die pijnlijk zijn. Stel vragen wanneer een
oefening niet begrepen wordt.
4.2. Door deelname aan een training van BmP aanvaardt de deelnemer het risico op een
blessure.
5. Trainingen
5.1. Gedurende het hele jaar is er de mogelijkheid trainingen te volgen bij BmP.
5.2. BmP behoudt zich het recht om op feestdagen en tijdens (school)vakanties een aangepast
rooster te voeren. Het lesaanbod en het lesrooster staan vermeld op de website.
5.3. BmP behoudt zich het recht om trainingen te wijzigen, dit kan zijn bij overmacht of extreme
weersomstandigheden. Deelnemer zal hiervan op de hoogte worden gebracht.
6. Privacy
6.1. BmP verwerkt persoonsgegevens van deelnemers op een behoorlijke en zorgvuldige wijze
en binnen de kaders van de toepasselijke wet en regelgeving op het gebied van de
gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
6.2. In de privacyverklaring van BmP is te lezen welke gegevens door BmP worden verwerkt,
voor welke doeleinden BmP dat doet en hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan.
Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op
de verwerking van hun persoonsgegevens. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd
de versie zoals deze op de website te vinden is.
7. Slotbepaling
7.1. Op de algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

