BuitenFit Haarlem ALGEMENE VOORWAARDEN

Sporters aan trainingen van BuitenFit Haarlem
1. BuitenFit Haarlem, de eenmanszaak die is gevestigd te Haarlem, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 74026887

2. Sporter: is degene die deze algemene voorwaarden van BuitenFit Haarlem ontvangt, met als doel het
tot stand brengen van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
3. De algemene voorwaarden in dit artikel zijn van toepassing op een sporter die deelneemt aan een
groeples of personal training ‘BuitenFit Haarlem’, verzorgt door een trainer van BuitenFit Haarlem.
4. De algemene voorwaarden in dit artikel zijn van toepassing op elke (proef)training, strippenkaart of
abonnement van BuitenFit Haarlem.
5. Een overeenkomst tussen BuitenFit Haarlem en sporter bestaat uit een proefles, les/training,
strippenkaart of abonnement.
6. Door deel te nemen aan een proefles, les/training of strippenkaart/abonnement af te nemen, gaat de
sporter akkoord met deze algemene voorwaarden.
7. Indien een sporter een recensie schrijft op de Facebook pagina of op de Google pagina van BuitenFit
Haarlem, ontvangt hij of zij één gratis groepsles naar keuze. Of wanneer de sporter de homepage van
BuitenFit Haarlem deelt op Facebook heeft met recht op een gratis groepsles naar keuze.
8. Een BuitenFit Haarlem strippenkaart en/of abonnement is persoonlijk en daardoor niet overdraagbaar.
9. Een strippenkaart is geldig voor een duur van 8 BuitenFit Haarlem lessen.
10. De prijzen van BuitenFit Haarlem zijn actueel en staan vermeld op de website
https://buitenfithaarlem.nl
11. Per strippenkaart worden er €5,00 euro administratiekosten in rekening gebracht. Deze zitten inclusief
de prijzen.
12. Aan het begin van een nieuwe jaar (1 januari) kan de prijs van een strippenkaart of abonnement
verhoogd worden (denk hierbij aan bedragen van maximaal €5,00 voor een strippenkaart en €1,00 of
€2,00 per maand voor een abonnement), dit heeft ook effect op reeds gekochte
strippenkaarten/abonnementen.
13. Een strippenkaart 8x is gedurende 8 weken geldig na aankoop van de kaart door de sporter.
14. Een abonnement is gedurende 6 maanden of een jaar geldig na aankoop door de sporter. Een
abonnement is altijd (tenzij anders staat aangegeven) met automatisch verlengen na de periode waarvoor
je het abonnement hebt aangeschaft. Dit wordt 2x duidelijk aangegeven voordat je het abonnement
aanschaft.
15. De les(sen) of strippenkaart/het abonnement horen online te worden betaald via onze software van
Eversports.
16. Er is een optie om het half jaar abonnement d.m.v. maandelijkse automatische incasso van uw
rekening af te laten schrijven.
17. Een sporter behoudt het recht de aankoop van een les of strippenkaart binnen een termijn van 14
dagen te annuleren, mits de sporter nog niet heeft deelgenomen aan de eerste les
(van de strippenkaart).

18. Een sporter dient zich vooraf aan te melden voor een les via onze software van Eversports.
19. Afmelden kan tot 24 uur voor aanvang van de training. Meld een sporter zich later dan dit tijdstip af,
wordt er een strip van de strippenkaart in rekening gebracht.
20. Indien er te weinig (minder dan vier sporters) aanmeldingen zijn voor de les, kan de les worden
afgelast.
21. Bij weersomstandigheden die gevaarlijk kunnen zijn voor de sporter (vanaf weercode geel, KNMI), is
het mogelijk dat de les die stond gepland, kan worden afgelast. Als dit het geval is dan is BuitenFit
Haarlem niet aansprakelijk voor het uitvallen van de les.
22. Een sporter doet geheel op eigen risico mee aan een les van BuitenFit Haarlem.
23. Trainers van BuitenFit Haarlem zijn niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen noch
vermissing van eigendommen van sporters.
24. Adviezen van trainers zijn vrijblijvend en worden opgevolgd op eigen risico. BuitenFit Haarlem kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor blessures of ander letsel die een sporter oploopt tijdens of ten gevolge
van een les BuitenFit Haarlem.
25. Klachten over lessen van BuitenFit Haarlem kunnen worden ingediend bij BuitenFit Haarlem via het
contactformulier. Klachten gaarne voorzien van duidelijke uitleg en eventuele bewijsmaterialen.
26. BuitenFit Haarlem respecteert de privacy en hiermee de gegevens van sporters. Via Eversports kun je
onder andere de volgende gegevens delen:
- persoonlijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats, leeftijd en geslacht
- gegevens inzake workouts of sportactiviteiten waaraan je hebt deelgenomen, met inbegrip van
uitslagen en eventueel locaties;
- lidmaatschappen van bepaalde sportorganisaties en interesses in sportmerken of artikelen
- relaties-, groeps- en/of verenigingsverbanden tussen deelnemers
EVERSPORTS gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Door het gebruik van Eversports.com
ga je akkoord met het Privacy beleid van EVERSPORTS zoals gepubliceerd op de website van
fitmanager.com en opgenomen in de Algemene Gebruikersvoorwaarden van EVERSPORTS.
27. Naast Eversports.com wordt er bij BuitenFit Haarlem gebruik gemaakt van een gezamenlijke
WhatsApp groep. Dit is op vrijwillige basis voor activiteiten (zoals uitjes) buiten de lessen om.
28. Een sporter behoudt het recht op inzage in de gegevens die BuitenFit Haarlem heeft opgeslagen. Een
sporter heeft het recht om ze te laten verwijderen, wijzigen of aanvullen. Indien de sporter BuitenFit
Haarlem daarom verzoekt, zal dit zo snel mogelijk worden uitgevoerd.
29. Gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn gegeven. Gegevens van
sporters zullen nooit worden verkocht aan derden.
30. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere punten van deze algemene
voorwaarden, dan zal er uitleg zijn ‘naar de geest’ van deze punten. Als er tussen partijen een situatie is
die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan zal deze situatie worden beoordeeld ‘naar de
geest’ van deze algemene voorwaarden.
31. Bij elk abonnement van BuitenFit Haarlem heb je één maand opzegtermijn. Opzeggen moet voor de
1ste van de maand. Een voorbeeld: zeg je je abonnement bijvoorbeeld 9 juni op, dan gaat je maand
opzegtermijn in van 1 juli tot 31 juli.
32. Wanneer je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden beloven de sporter en BuitenFit Haarlem
over en weer normaal te doen volgens de normen en waarden van deze algemene voorwaarden en
redelijk te zijn.

33. In tijden van een lockdown of dergelijke waardoor de groepstrainingen niet buiten uitgevoerd kunnen
worden door besluit van bijvoorbeeld de overheid, zullen alle trainingen online worden doorgezet. Ieder
kan dan online deelnemen aan een activiteit van BuitenFit Haarlem. Denk hierbij aan de groepstrainingen
die anders buiten zouden zijn en personal trainingen die anders buiten zouden zijn.

Kopers van de 7 of 21 dagen challenge
Koper is degene die deze algemene voorwaarden van BuitenFit Haarlem ontvangt, met als doel het tot
stand brengen van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
1. De algemene voorwaarden in dit artikel zijn van toepassing op een Koper die de online 7 of 21 dagen
challenge (PDF bestand) aan koopt van ‘BuitenFit Haarlem’, gemaakt door een trainer van BuitenFit
Haarlem.
2. De algemene voorwaarden in dit artikel zijn van toepassing op elke 7 of 21 dagen challenge (PDF
bestand) van BuitenFit Haarlem.
5. Een overeenkomst tussen BuitenFit Haarlem en Koper bestaat uit een verkochte challenge (PDF
bestand).
6. Door een 7 of 21 daagse challenge bestelling te plaatsen en te kopen (PDF bestand), gaat de Koper
akkoord met deze algemene voorwaarden.
Betaling
7. De Koper ontvang, nadat het bedrag op de bedrijfsrekening van BuitenFit Haarlem is gestort, binnen 24
uur, de gekochte challenge (PDF bestand), in zijn of haar emailadres inbox (check ook je SPAM mail).
8. Omdat het geldbedrag van de challenge relatief gezien laag is. Heeft de Koper na aankoop, 24 uur de
tijd om zijn aankoop te annuleren. Dan zal het totale geldbedrag teruggestort worden. Mits de challenge
(PDF bestand) al is toegestuurd. Nadat het PDF bestand van de challenge is toegestuurd is BuitenFit
Haarlem niet meer in staat te controleren of de Koper de challenge heeft uitgeprint of heeft opgeslagen op
zijn of haar telefoon, tablet, computer, laptop etc. Daarom is het na versturing van het PDF bestand van
de challenge voor de Koper niet meer mogelijk om de aankoop van de challenge (PDF bestand)
ongedaan te maken of terug te draaien.
Copyright
9. De Koper verkrijgt een niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruikt van de challenge. De Koper
zal zich strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan
de Koper opgelegd.
10. De Koper zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BuitenFit Haarlem de challenge
op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar
stellen.
11. De Koper zal aanduidingen van BuitenFit Haarlem betreffende auteursrechten, merken,
handelsnamen of andere rechten van eigendom niet verwijderen of wijzigen. De Koper zal zich strikt
houden aan de voorwaarden neergelegd in deze algemene voorwaarden of anderszins aan de Koper
neergelegd.
12. Wanneer je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden beloven de Koper en BuitenFit Haarlem
over en weer normaal te doen volgens de normen en waarden van deze algemene voorwaarden en
redelijk te zijn.

Groepstraining, Personal training, Revalidatie training, Teambuilding,
Sportieve feestjes, Ademhalingsoefeningen, Koude training, Workshops
(oftewel elke activiteit die BuitenFit Haarlem aanbiedt)
Wanneer je deelneemt aan een activiteit van BuitenFit Haarlem geef je toestemming met betrekking tot de
onderstaande punten:
1. Ik geeft toestemming aan BuitenFit Haarlem om mijn gegevens te bewaren
overeenkomstig aan de algemene verordening gegevensbescherming.
2. Ik begrijp dat ik (of mijn kind(eren) aan een bewegingsprogramma/activiteit begin/meedoen
waarbij ik letsel zou kunnen oplopen.
3. Ik neem (of laat mijn kinderen) vrijwillig en op eigen risico deel (meedoen) aan dit
programma/activiteit.
4. De informatie, het trainings-, voedings- en/of behandeladvies of activiteiten zijn met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan geen van bovengenoemde zaken worden
beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een gekwalificeerde arts
of fysiotherapeut. Ik benadruk dat je bij twijfel altijd contact op zou moeten nemen met je
gekwalificeerde arts of fysiotherapeut. BuitenFit Haarlem kan niet aansprakelijk worden gesteld
indien de informatie niet voldoet aan juistheid, volledigheid of effectiviteit. Het gebruik van de
informatie, het trainings-, voedings- en/of behandeladvies geschiedt volledig op basis van eigen
risico van de gebruiker.
5. Activiteiten anders dan een groepstraining zijn tot één week voor de start van de eerste deelname
aan de activiteit opzegbaar.
6. Ik ben op de hoogte van de algemene voorwaarden (zie website: www.buitenfithaarlem.nl)

