
ALGEMENE VOORWAARDEN

1. PuurFIT behoudt het recht bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer,  

storm, extreme hitte, sneeuw of ijzel een training te annuleren.

2. De betaling van de trainingen van PuurFIT gebeurt contant, via overschrijving of 

automatische incasso en is op basis van vooraf betaling.

3. Deelnemers van PuurFIT lessen worden verzocht om hun rittenkaart voor aanvang 

van de les te laten stempelen bij een van de instructeurs.

4. Er zijn geen terugbetalingen mogelijk op de aangeboden lesproducten van PuurFIT.

5. Je stemt ermee in dat jouw gegevens door PuurFIT bewaard zullen worden. PuurFIT 

verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen 

worden met het oog op de privacywetgeving.

6. Deelname aan een training van PuurFIT geschiedt geheel op eigen risico. PuurFIT is 

niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten 

oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend

en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is PuurFIT niet aansprakelijk voor de schade

aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan 

tijdens of in verband met de door PuurFIT georganiseerde activiteiten.

7. Een training van PuurFIT is intensief en in sommige gevallen blessuregevoelig. 

Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de 

trainingen. Indien je gezondheidsklachten of overgewicht hebt of indien je een andere 

reden hebt om te twijfelen aan trainingsdeelname, adviseert PuurFIT eerst een bezoek 

aan een (sport)arts.

8. PuurFIT behoudt het recht om naar haar beoordeling deelnemers uit te sluiten van 

deelname aan een training.

9. Je verklaart met ingang van heden geheel op eigen risico en eigen verantwoording 

deel te nemen aan de trainingen van PuurFIT.

10. Je verklaart dat je voor dergelijke trainingen een eigen risico verzekering hebt 

afgesloten of zal afsluiten of dat je dusdanig verzekerd bent dat je voor een eventueel 

ongeval, inzake materi le-, lichamelijke- of geestelijke schade, genoegzaam verzekerd ë
bent.

11. PuurFIT behoud het recht verandering aan te brengen in de bovenstaande 

beleidsnormen, leden zullen hier tijdig over ge nformeerd worden.ï

Bij deelname aan de lessen ga je akkoord met de bovenstaande voorwaarden.
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