ALGEMENE VOORWAARDEN BOOTCAMP TONY
Artikel 1 - Toepasselijkheid
1.1
1.2
1.3

Deze algemene voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing zodra een deelnemer zich heeft
ingeschreven bij Bootcamp Tony dan wel heeft deelgenomen aan een activiteit van Bootcamp Tony (hierna:
“Deelnemer”).
De deelnemer verklaart op de hoogte te zijn van de inhoud van de Voorwaarden en hiernaar te handelen.
De Voorwaarden staan op de website van Bootcamp Tony (www.bootcamptony.nl).
De Voorwaarden zijn van toepassing tussen Bootcamp Tony en de Deelnemer en maken een onverbrekelijk
deel uit van de overeenkomst tussen Bootcamp Tony en de Deelnemer.

Artikel 2 – Duur van de overeenkomst en opzegging
2.1

2.2.

De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het inschrijfformulier (hierna:
“Inschrijfformulier”) en wordt aangegaan voor een duur van onbepaalde tijd. De Deelnemer heeft
het recht de overeenkomst zonder opgave van reden schriftelijk te beëindigen tegen het einde van de
maand met een opzegtermijn van 1 maand.
Bootcamp Tony heeft het recht de overeenkomst tussentijds op te zeggen zonder verplicht te zijn tot
restitutie van de contributie dan wel vergoeding van schade, indien een van de volgende gevallen zich
voordoet:
a. bij mogelijke ongeschiktheid van de Deelnemer voor deelname aan de training (naar het oordeel
van Bootcamp Tony).
b. de Deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst dan wel deze Voorwaarden niet of niet tijdig
nakomt; niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting ex artikel 3.6.
c.
de Deelnemer naar het oordeel van Bootcamp Tony teveel trainingen heeft gemist.

Artikel 3 – Contributie en betalingsvoorwaarden
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

De contributie voor de deelname aan de trainingen bedraagt per maand (inclusief BTW): 50 euro
De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient voor de eerste dag van de maand te zijn
overgeboekt door de Deelnemer.
Indien om welke reden dan ook de Deelnemer niet tijdig betaalt, is Bootcamp Tony gerechtigd de
Deelnemer de toegang tot de training te ontzeggen totdat de betaling binnen is. Voorgaande
ontzegging laat de verplichting tot doorbetaling van de contributie door de Deelnemer onverlet.
Het niet deelnemen aan een training, om welke reden dan ook, geeft geen recht op restitutie van
(een deel van) de contributie.
Bootcamp Tony is gerechtigd de contributie te verhogen. De verhoging van de contributie geeft de
Deelnemer het recht de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 4 - Annulering training door Bootcamp Tony
4.1

Bootcamp Tony heeft het recht de training te annuleren zonder dat de Deelnemer recht heeft op
restitutie van (een deel van) de contributie in de volgende gevallen (die ter vrije beoordeling staan
van Bootcamp Tony):
a.
bij onvoldoende belangstelling c.q. te veel afzeggingen:
b.
bij gevaarlijke weersomstandigheden (bijvoorbeeld onweer, storm, extreme warmte, ijzel)
c.
bij ziekte van de trainer
d.
door overmacht (onder overmacht wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet van jurisprudentie wordt begrepen).

Artikel 5 – Afzegging training door Deelnemer
5.1

Indien de Deelnemer zich heeft aangemeld voor de training en om welke reden dan ook niet in staat
blijkt te zijn de training bij te wonen, dan dient de Deelnemer dit minimaal 4 uur van te voren middels
de Bootcamp Tony groepsapp (Whatsapp), telefonisch of per mail aan te geven.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
6.1

6.2

6.3
6.4

6.5

6.6
6.7
6.8

De Deelnemer is bekend met de aard van de training en de daarmee gepaard gaande risico’s, mede
vanwege het intensieve en inspannende karakter daarvan. De Deelnemer accepteert deze risico’s
en verklaart geheel op eigen risico en verantwoording deel te nemen aan de trainingen. Deelname
aan Bootcamp Tony is dan ook volledig voor eigen risico. De instructies gegeven door Bootcamp Tony
dienen altijd opgevolgd te worden.
Door het aangaan van de overeenkomst verklaart de Deelnemer dat hij medisch gezond is, dat wil
zeggen, dat er geen medische beperkingen zijn die mogelijk een risico kunnen opleveren bij deelname
aan de trainingen. De Deelnemer verklaart door het aangaan van de overeenkomst dat hij medisch
geschikt is voor deelname. Bootcamp Tony adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk bij enige twijfel over
de geschiktheid vooraf medisch advies in te winnen bij een arts. Bij eventuele verzwijging van gezondheidsklachten komen de eventuele gevolgen daarvan voor rekening en risico van de Deelnemer.
Bootcamp Tony heeft, bij twijfel aan fysieke fitheid van de Deelnemer voor de trainingen, de bevoegdheid om de Deelnemer verdere deelname aan de activiteit te ontzeggen zonder dat Bootcamp Tony
tot enige restitutie van de contributie is verplicht.
Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, is Bootcamp Tony niet aansprakelijk voor;
a.
enig lichamelijk letsel of blessures aan de Deelnemer of andere deelnemers van de training
die is ontstaan gedurende de trainingen dan wel het gevolg zijn van de trainingen, door welke
oorzaak dan ook;
b.
schade die is ontstaan door het niet naleven van het advies uit artikel uit 6.2.
c.
schade aan of verlies van eigendommen van de Deelnemer tijdens de trainingen;
d.
schade die is ontstaan door het feit dat de Deelnemer medisch niet geschikt was voor deelname
aan de trainingen;
d.
schade die door de Deelnemer is toegebracht aan bezittingen, apparatuur of andere eigendommen
van andere Deelnemers dan wel van derden, waaronder de gemeente Rotterdam;
De aansprakelijkheid van Bootcamp Tony is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in desbetreffende
geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Bootcamp Tony wordt uitbetaald, te vermeerderen met
het bedrag van het eigen risico dat ingevolgde de toepasselijke verzekeringsovereenkomst voor haar rekening
komt. Een kopie van de huidige polis is op verzoek in te zien op het kantoor van Bootcamp Tony.
Onder schade als hiervoor genoemd valt zowel directe als indirecte (gevolgschade) schade.
De Deelnemer vrijwaart Bootcamp Tony voor alle schade geleden door andere Deelnemers of derden die
gedurende de trainingen dan wel door deelname aan de trainingen door de Deelnemer is veroorzaakt.
De Deelnemer is aansprakelijk voor alle schade die Bootcamp Tony leidt door handelen of nalaten van
de Deelnemers, met name indien deze schade is te wijten aan het niet opvolgen van de door Bootcamp Tony
gegeven instructies door de Deelnemer.

Artikel 7 - Geschillen
7.1
7.2

Op de overeenkomst tussen Bootcamp Tony en de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen Tony en de Deelnemer zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde
rechter te Rotterdam.

Paraaf Deelnemer

………………………

Datum

………………………

