Algemene Voorwaarden Faam Vitaal Deelnemers
Op de bovengenoemde clinic, training of groepsactiviteit zijn de volgende algemene
voorwaarden van toepassing:
1. Je verklaart dat je medisch in staat bent deel te nemen aan de activiteit van Faam Vitaal
waarvoor je je aanmeldt. Indien wij opmerken dat er omstandigheden zijn die mogelijkheid
aan deelname in de weg staat zullen we dit met je bespreken. We zullen dan samen
overleggen of het verantwoord is dat je blijft meedoen of dat de oefeningen wellicht kunnen
worden aangepast.
2. Indien je bemerkt dat je vanwege een blessure, gebrek aan fitheid of ervaring (tijdelijk) niet
in staat bent bepaalde oefeningen uit te voeren, zeg dit dan tegen de trainer. We bespreken
dan samen welke oefeningen je wel kunt uitvoeren of de intensiteit van de oefening
bijvoorbeeld moet worden aangepast, of dat andere aanpassingen nodig zijn. Handel bij de
uitvoering van uitoefening altijd naar je gevoel en forceer niets. Zorg dat je tijdens de
trainingen kleding en schoeisel draagt dat geschikt is om de oefeningen in uit te voeren.
Neem te allen tijde een bidon water mee.
3. Je doet mee op eigen verantwoordelijkheid en risico. De trainer of Faam Vitaal is niet
aansprakelijk indien er iets mis gaat tijdens de training waardoor je letsel of schade oploopt.
Bijvoorbeeld omdat je een blessure oploopt bij de uitvoering van oefeningen of omdat
omstandigheden van buitenaf een ongeval veroorzaken. Je dient je daar zelf tegen te
verzekeren. De in dit artikel omschreven beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in
het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de trainer of Faam Vitaal.
4. De aansprakelijkheid van Faam Vitaal is in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag
dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten
aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.
5. Faam Vitaal beschikt over diverse trainers. Je hebt zoveel mogelijk dezelfde trainer. Bij
zijn/haar afwezigheid wordt een vervanger ingezet. Indien dat door omstandigheden niet
mogelijk is, wordt geprobeerd de training te verplaatsen naar een andere dag/tijdstip.
Onder uitzonderlijke omstandigheden kan het voorkomen dat er geen vervangende trainer
beschikbaar is en dat de training ook niet kan worden verplaatst. Er is dan sprake van
overmacht. In dat geval komt de training te vervallen. In een dergelijk geval kijken we samen
of de training op een later moment alsnog kan plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is heb je
recht op restitutie van de vervallen training.
6. Op feestdagen worden geen trainingen gegeven. De feestdagen betreft Pasen,
Hemelvaartsdag, Pinksteren, Kerst en Nieuwjaarsdag. Verder is er geen training in de
carnavalsvakantie/voorjaarsvakantie,4 mei (dodenherdenking), 1e week van de
meivakantie, tijdens de Nijmeegse Vierdaagse Week en de twee aansluitende weken
daarna, herfstvakantie en tussen Kerstavond en nieuwjaarsdag (23 dec t/m 1 jan).
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7. Het abonnementsgeld wordt afgeschreven middels een Tikkie. Dit is een betaalverzoek
via WhatsApp. De betaling verloopt via iDEAL en je eigen vertrouwde bank. Bij een 3 en 6
maanden abonnement wordt het verschuldigde bedrag ineens geïncasseerd. Bij een jaar
abonnement is het mogelijk om in 2 twee termijnen te betalen. Naast het gebruik van een
Tikkie is het ook mogelijk om door middel van automatische incasso te betalen.
8. Indien de betalingstermijn voor een Tikkie is verlopen zonder dat betaling heeft
plaatsgevonden, of automatische incasso niet mogelijk is zal Faam Vitaal een herinnering
versturen met daarin het verzoek om binnen veertien dagen het openstaande bedrag alsnog
te voldoen. Indien na het verstrijken van de veertiendagen termijn geen betaling heeft
plaatsgevonden is Faam Vitaal gerechtigd de vordering ter incasso aan te bieden bij een
incassobureau. De kosten voor het innen van de vordering zijn in dit geval voor jou.
9. De door jou aan Faam Vitaal verstrekte persoonsgegevens worden door Faam Vitaal
verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. In een privacy
statement wordt uitgelegd hoe Faam Vitaal omgaat met de door jou verstrekte
persoonsgegevens. Het privacy statement is te raadplegen via www.faamvitaal.nl
10. De tarieven van Faam Vitaal kunnen eenmaal per kalenderjaar worden geïndexeerd.
Een tariefverhoging is pas van toepassing bij de verlenging van een lopend abonnement,
ongeacht de duurtijd van het lopende abonnement. De tarieven zijn te vinden op de website
van Faam Vitaal, www.faamvitaal.nl
Tot slot
Indien je een facebook-, instagram of linkedinaccount hebt word je uitgenodigd voor de
pagina van Faam Vitaal. Op deze social media worden actualiteiten en leuke weetjes of tips
rondom Faam Vitaal geplaatst en kunnen ervaringen worden gedeeld. Indien je dat wilt word
je ook toegevoegd aan de voor jouw trainingsgroep relevante whatsappgroep. Middels deze
groep kan de trainer snel iedereen informeren indien een training niet door kan gaan of de
locatie van de training wijzigt.
De trainingslocaties zijn te vinden op de website, www.faamvitaal.nl.
De contactgegevens van Faam Vitaal zijn:
info@faamvitaal.nl
06 – 52 84 94 54 (Nicoline Wiersma)

Voor akkoord:
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