Klantgegevens:
Naam:_____________________________________________________________________________________
Geboortedatum:_____________________________________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________________________________
Telefoonnummer:____________________________________________________________________________
Mobiel: ____________________________________________________________________________________
Emaildadres: ________________________________________________________________________________
Bijzonderheden (denk aan hartkwalen, astma, blessures, etc.) : ______________________________________
___________________________________________________________________________________________
Gaat bij deze akkoord met de Algemene Voorwaarden van Gewoon Doen Zumba® & fitness :
Plaats: ____________________________

Datum: ____________

Handtekening:

VERKLARING TOESTEMMING PUBLICATIE FOTO’S EN/OF FILMPJES
Met deze toestemmingsverklaring geef ik als klant van Gewoon Doen! Sport en Bewegen toestemming tot publiceren en dus
openbaar maken van foto's en filmpjes voor PR doeleinden (bijv. folder of website Gewoon Doen! Sport en Bewegen/CKC), internet (bijv. Facebook) of enig ander medium (bijv. de krant)
Voorwaarden waaraan voldaan moet worden:





het betreft foto's en/of filmpjes die uitsluitend gemaakt zijn tijdens de Zumba of Fitness activiteiten van Gewoon Doen!
Sport en Bewegen;
de toestemming tot openbaar maken heeft uitsluitend betrekking op publicatie van foto's gedrukte, analoge of digitale
publicaties van of namens uitsluitend Gewoon Doen! Sport en Bewegen;
in toelichtende en of begeleidende tekst zal niet uw voornaam, achternaam en/of woonplaats worden vermeld. Uitzondering hierop is de tag op Facebook indien u Facebook heeft en getagd wenst te worden (bijv. tag in advertentie);
voor de publicatie is geen vergoeding aan u verschuldigd;

Ik _____________________________________________________________________________
ga

 wel

niet

akkoord

met de publicatie van beeldmateriaal van mij voor PR doeleinden van Gewoon Doen! Sport en Bewegen.
Indien u een Facebook account heeft:
Ik ga

 wel

niet

akkoord met een tag op Facebook.

Het betreft hier alle publicaties gepubliceerd vanaf 25 mei 2018.

Plaats:__________________Datum: _________________________Handtekening:___________________

Algemene Voorwaarden:
Algemeen
Iedere deelnemer aan de lessen van Gewoon Doen Zumba® & fitness ¹
is verplicht kennis te nemen van het algemeen reglement. In het geval van het volgen van en proefles, enkele les, dan wel bij de
aanschaf van een rittenkaart dient u deze goed door te lezen, naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.
Gewoon Doen Zumba & fitness behoudt zich het recht lestijden, lesindelingen en tarieven voor de lessen te wijzigen.
De persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend gebruikt voor
administratieve doeleinden van Gewoon Doen Zumba® & fitness ¹ .
Na aanvang van de les is het niet meer toegestaan de lesruimte te betreden of zonder opgaaf van
reden de lesruimte te verlaten.
Deelnemer is verplicht voor een proefles of een eerste les kennis te nemen van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan alvorens een proefles te volgen.

Overeenkomsten en betalingen
Rittenkaarten dienen vooraf , in één keer contant ( het liefst ook gepast) betaald te worden. Rittenkaarten zijn persoonlijk geregistreerd. Het is hierom niet toegestaan rittenkaarten door te geven aan derden, dan wel door te verkopen.
Gewoon Doen Zumba® & fitness ¹ heeft het recht bij te houden op hoeveel lessen de deelnemer recht heeft.
Bij verlies of diefstal van de kaart is het mogelijk een nieuwe kaart aan te vragen, echter wordt hiervoor €5, - in rekening gebracht, welke direct betaald dient te worden.
Op deze nieuwe kaart wordt het nog tegoed aan lessen aangepast met de gegevens die bijgehouden worden door de instructrice.
Deelnemer is verplicht voor de les zijn/haar kaart te laten aftekenen door de instructrice. Rittenkaarten zijn drie maanden geldig, ingaande op de dag van aankoop. Na het verstrijken van de datum zullen de restantlessen vervallen.
Indien u gebruikt maakt van de betalingsovereenkomst, dient u voor de eerste van de maand het geld van desbetreffende
maand te storten. Tevens dienst u de betalingsovereenkomst te onderteken. Mocht u het seizoen in 1 keer betalen kunt u dit
contant bij de eerste les van het seizoen voldoen bij de instructrice.

Aansprakelijkheid
Het volgen van lessen bij Gewoon Doen Zumba®& fitness¹ is altijd geheel op eigen risico. Gewoon Doen Zumba®& fitness¹ is
niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel die deelnemer
voor, tijdens, of na het volgen van de lessen mocht oplopen.
Gewoon Doen Zumba®& fitness¹ is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van goederen en/of eigendommen.
Gewoon Doen Zumba®& fitness¹ is niet aansprakelijk bij schade aan voertuigen of eigendommen.

Kleding
Deelnemer is verplicht schoeisel en kleding te dragen die geschikt zijn voor sportzalen. Deelnemer is verplicht een handdoek
mee te nemen naar de training.

Eten en drinken
Het nuttigen van etenswaar tijdens de les is verboden.
Alleen bidons en flesjes met hersluitbare dop zijn in de trainingsruimte toegestaan.

Annuleringen lessen, feestdagen , vakanties
Gewoon Doen Zumba®& fitness¹ heeft het recht om lessen die vallen op erkende feestdagen niet door te laten gaan.
Gewoon Doen Zumba®& fitness¹ behoudt het recht een les te annuleren.
Gewoon Doen Zumba®& fitness¹ verzorgt in principe tijdens de schoolvakanties geen lessen, tenzij anders aangegeven.

¹ Met Gewoon Doen Zumba®& fitness wordt tevens de instructrice bedoeld.

