Voorwaarden Bootcamp van Zuiden
Artikel 1: Aanmelding en afmelden
-

De aanmelding voor Bootcamp van Zuiden vind plaats door het aanmeldingsformulier in te
vullen en te versturen naar het postadres Bootcamp van Zuiden. Nieuwmarkt 45, 8701 KK,
Bolsward of mee te nemen naar de volgende bootcamptraining.

-

Het aanmeldingsformulier krijgen de deelnemer(s) van de bootcamptrainer.

-

Om deel te nemen aan een bootcamptraining moeten de deelnemer(s) een half uur van te
voren zich aanmelden.

-

De eerste bootcamptraining is een gratis proefles.

-

De deelnemer(s) dienen zich een half uur van te voren af te melden anders word de
bootcamptraining in rekening gebracht.

Artikel 2 : Indeling en gebruik
-

Bootcamp van Zuiden behoudt zich het recht voor om de indeling van trainingstijden voor
wat betreft plaats, tijd, programma’s, e.d. te wijzigen.

-

Bij ernstige weersomstandigheden (zoals hevige onweer, sneeuwval, ijzel, storm of extreme
warmte) kan het zijn dat er een training niet door gaat. Ingeschreven deelnemers worden via
een e-mail, sms of app op de hoogte gebracht. De bootcampinstructeur beslist om 19:00 uur
of de bootcamptraining dan door kan gaan.

-

Op de organisatie rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed
mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit.

-

Er moeten op maandag, dinsdag en woensdagavond minimaal 5 deelnemers aanwezig zijn
voor de bootcamptraining. Als dat niet wordt gehaald gaat de bootcamptraining niet door.

-

Er moeten op vrijdagavond minimaal 3 deelnemers aanwezig zijn voor de bootcamptraining.
Als dat niet wordt gehaald gaat de bootcamptraining niet door.

-

Een rittenkaart of abonnement staat op 1 iemand zijn/haar naam.

-

Een rittenkaart mag in overleg met de Bootcamptrainer gedeeld worden met een andere
deelnemer. Dus twee personen per rittenkaart.

-

Een 5 rittenkaart, 10 rittenkaart en 20 rittenkaart zijn 12 maanden geldig.

-

Voor een abonnement van 1x per week mag je kiezen uit 1 avond in de week bootcampen.
Op de maandagavond, woensdagavond, dinsdagavond of vrijdagavond. Het is niet de
bedoeling als je een week niet kan bootcampen een avond in gaat halen in een andere week.
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Artikel 3: Lidmaatschap betaling
-

Als u lid wil worden van een abonnement of een rittenkaart dan krijgt de klant een factuur
toegestuurd via mail of per post. Als u er voor kiest om een abonnement af te sluiten krijgt u
om de maand een nieuwe factuur toegestuurd.

-

Het contract is strikt persoonlijk en kan alleen in overleg worden overgedragen.

-

De genoemde bedragen zijn inclusief B.T.W. voor het lidmaatschap overeenkomst.

-

Gelieve de factuur binnen 10 dagen te voldoen op rekeningnummer
NL21 RABO 0307 793 966 ten name Bootcamp van Zuiden. Als de factuur niet binnen 10
dagen wordt betaald krijgt de deelnemer nog een factuur toegestuurd. Gebeurt dat
nogmaals wordt er €15,- extra kosten in rekening gebracht.

Artikel 4 : Beëindiging Lidmaatschap
-

Beëindiging van een lidmaatschap door de deelnemer geschiedt door opzegging. Opzegging
dient via de e-mail thomas@vanzuiden.nu te geschiedden. Een opzeggingsmail dient
minimaal een maand voor de einddatum van het lidmaatschap in het bezit te zijn Bootcamp
van Zuiden.

-

Lidmaatschapsgelden worden niet terugbetaald.

-

Veranderingen omtrent van uw adres en/of persoonsgegevens dient u schriftelijk door te
geven bij Bootcamp van Zuiden.

Artikel 5: Risico’s en aansprakelijkheid
-

Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het
bewegingsprogramma of van cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken
Bootcamp van Zuiden is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

-

Bootcamp van Zuiden aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële
schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

-

Bootcamp van Zuiden aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal
van eigendommen van de deelnemer.

-

Het is verplicht om sportkleding te dragen tijdens de bootcamptraining.

-

Het is belangrijk dat u geen afgevende schoeisel draagt.

-

Veiligheid staat voorop voor u zelf en andere leden.

-

Respect voor onze leden is de normaalste zaak.

-

In de periode dat het donker begint te worden is reflectie of verlichting verplicht.

-

In de koude periode is het verstandig om warme sportkleren aan te trekken dit i.v.m.
blessures.

-

Dringend advies om bij hogere temperaturen drinken mee te nemen tijdens de bootcamp.
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