
Algemene voorwaarden sporten bij Fit in de buurt 
  

1. Bij gevaarlijke weersomstandigheden (onweer, storm, extreme warmte) 
kan een training worden afgelast.  
 

2. De deelnemer is verplicht blessures of onbehagen voor, tijdens of na de training te 
melden bij de trainer.   
 

3. Minderjarige leden (jonger dan 18 jaar) mogen alleen meetrainen met toestemming van 
de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s). 
 

4. Deelname aan de sportlessen bij Fit in de buurt geschiedt geheel op eigen risico. Fit in 
de buurt 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.   
 

5. Fit in de buurt is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke 
eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Fit in 
de buurt gegeven training.   
 

6. Een sportles training is intensief. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt 
zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of andere redenen 
hebt om te twijfelen aan deelname, raden we je aan eerst advies in te winnen bij een 
arts.  
 

7. Fit in de buurt behoudt zich het recht om de prijzen van losse lessen en abonnementen 
te indexeren/wijzigen.  
 

8. Contributiegelden van abonnementen worden betaald met ingang van de dag dat het 
abonnement is afgesloten. Na twee weken betalingsachterstand ontvang je een 
herinneringsmail voor de betaling. Bij een maand achterstand van betaling mag er geen 
deel meer worden genomen aan de trainingen van Fit in de buurt, totdat de achterstand 
volledig is voldaan. 
 

9. Het overeengekomen abonnement wordt aangegaan voor de overeengekomen periode 
en wordt daarna stilzwijgend maandelijks verlengd met dezelfde periode. Het is alleen 
mogelijk om een overeenkomst te beëindigen wanneer de volledige achterstand is 
voldaan.   
 

10. Fit in de buurt heeft het recht om beeldmateriaal, dat door een deelnemer gemaakt is 
tijdens evenementen, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de 
eigenaar of bron te vermelden. 
 

11. Je stemt ermee in dat jouw gegevens door Fit in de buurt bewaard zullen worden. Fit in 
de buurt verklaart hierbij dat de gegevens niet ter inzage aan derden worden 
aangeboden met het oog op de privacy wetgeving. 
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