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Powerwalkingclub Nunspeet | Algemene voorwaarden  

 
▪ Powerwalkingclub/trainer behoudt het recht om een training te annuleren voor aanvang 

van de les indien daartoe gegronde redenen zijn. Dit kan bijvoorbeeld zijn ziekte of slecht 

weer (zoals onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel). Waar mogelijk wordt er naar 

een alternatief gezocht.  
 

▪ Deelname aan een powerwalking training geschiedt geheel op eigen risico. 

Powerwalkingclub Nunspeet is niet aansprakelijk voor blessure of andere schade die de 

deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen 

zijn vrijblijvend en worden voor eigen risico gevolgd. 
 

▪ Lidmaatschap wordt aangegaan voor een maand of een jaar. Het abonnement wordt 

automatisch verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap door de klant geschiedt door 

opzegging via mail of telefonisch bij de powerwalking trainer. De opzegtermijn bedraagt 

tenminste één volle, aaneengesloten kalendermaand voor de datum waarop het 

lidmaatschap afloopt.  
 

▪ De betalingen dienen te geschieden via het daarvoor bestemde betalingssysteem. Per 

kalenderjaar worden 12 maanden lesgeld in rekening gebracht. In verband met vakantie 

zal er maximaal 5 weken gedurende het jaar geen worden gegeven door 

Powerwalkingclub Nunspeet. Waar mogelijk zal een alternatief worden aangeboden. 
 

▪ Deelname aan de les kan tot uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les geannuleerd worden. 

Bij voorkeur zo vroeg mogelijk annuleren, zodat iemand anders kan aansluiten.  

 

▪ De powerwalkingclub/trainer is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van 

persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook ontstaan tijdens of in verband met de 

door de trainer georganiseerde activiteit.  
 

▪ Deelnemers dienen zelf aan de hand van de informatie van de trainer in te schatten of ze 

geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of 

overgewicht hebt, of indien je andere redenen hebt om te twijfelen aan een 

trainingsdeelname, wordt aangeraden om eerst even advies in te winnen bij een arts.  
 

▪ Powerwalkingclub/trainer behoudt het recht voor om naar haar beoordeling deelnemers 

voor wie powerwalking een risico kan vormen uit te sluiten van deelname aan een training.  
 

▪ Foto’s en video’s kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden zoals social media 

en promotiemateriaal.  
 

▪ Je stemt ermee in dat jouw gegevens door de powerwalkingclub/trainer bewaard zullen 

worden gedurende het lidmaatschap en tot 6 maanden daarna. De trainer verklaard 

hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het 

oog op de privacywetgeving.  

 

▪ Powerwalkingclub/trainer behoudt het recht om op ieder moment de algemene 

voorwaarden te wijzigen. 

 

▪ Door mee te doen met de (proef)les ga je akkoord met deze voorwaarden.  
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