Algemene voorwaarden Bootcamp Klimbos Weert BV

Artikel 1 Aansprakelijkheid
1.1
De deelname is geheel op eigen risico. Klimbos Weert BV kan nooit aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele ongevallen, letsels, blessures en ongelukken van de deelnemers en van
derde.
1.2
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventueel verlies, diefstal of schade aan
eigendommen die meegenomen worden naar de trainingen.
1.3
Klimbos Weert is niet verzekerd voor schade, letsel of schade aan eigendommen van de
deelnemer. Deze verantwoording ligt geheel bij de deelnemer.
1.4

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid.

Artikel 2 Annulering lessen
2.1
Bij annulering van een training vanuit de kant van Klimbos Weert BV, door bijvoorbeeld ziekte
instructeur, zal er voor die dag geen strip afgeschreven worden en voor los geboekte lessen zal een
alternatieve datum worden gekozen.

2.2

Annulering door de klant met strippenkaart/los geboekte les

Geboekte lessen kunnen tot 24 uur voor de geboekte datum worden verschoven naar een andere
datum. Dit dient telefonisch te gebeuren, waarna de deelnemer een bevestiging per mail ontvangt
van de nieuwe datum.
Wanneer de deelnemer korter dan 24 uur van te voren annuleert, zal de les toch afgeschreven
worden. Los geboekte lessen verliezen dan ook hun geldigheid. Er vind geen recht op verplaatsing
van de datum of restitutie plaats.

Artikel 3 Strippenkaart
3.1
Strippenkaarten zijn niet overdraagbaar aan andere personen. Ook zijn deze niet om te ruilen
in geld als er nog tegoed over is.
3.2
De gekozen startdatum bij het aanschaffen van de strippenkaart geldt als startdatum van de
lessen. De volgende 9 lessen zijn automatisch de 9 op een volgende data waarop de bootcamp lessen
door Klimbos Weert worden verzorgd. Een les kan worden geannuleerd/verschoven door de
deelnemer volgens de regels van artikel 2.2
3.3

Leeftijd

De minimale leeftijd om deel te nemen aan de lessen is 16 jaar.

3.4

Geldigheid

Bij het aanschaffen via onze website kiest de deelnemer een startdatum voor zijn 1e les. De
geldigheid van de strippenkaart is één jaar naar gekozen startdatum.

Artikel 4 Wijzigingen voorwaarden
4.1

Klimbos Weert BV mag deze voorwaarden als ook de prijzen op ieder moment aanpassen.

4.2
Klimbos Weert BV zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor
inwerkingtreding aankondigen via de mail/social media en tijdens de les zodat u daar kennis van kunt
nemen.
4.3
Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van
inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van
inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.
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