Algemene voorwaarden voor leefstijlbureau FitmetGit
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.fitmetgit.nl, zoals deze
beschikbaar is gesteld door FitmetGit . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder
welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
Artikel 1 Inleiding
1.1 Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ik of mij
staat wordt leefstijlbureau FitmetGit bedoeld.
Artikel 2 Voorwaarden
2.1 Deelname aan alle programma’s die ik aanbied geschied geheel op eigen risico.
2.2 Ben je onder behandeling van een arts, fysiotherapeut of een ander soort behandelaar
overleg dan voor deelname aan 1 van de programma’s met de betreffende specialist en mij
over de deelname.
2.3 Betaling vindt plaatst door middel van een factuur of in contanten. Het bedrag wordt
binnen 7 dagen overgemaakt of in contanten gegeven.
2.4 Er vindt geen restitutie plaats. Wel kan er bij een blessure of andere uitzonderlijke
omstandigheden worden aangesloten bij een nieuwe cursus en de lessen die je nog tegoed
had kunnen dan worden afgenomen.
2.5 De SlowRunlessen gaan door bij 2 of meer deelnemer per les.
2.6 Mijn vakantieweken krijgt een ieder die dan bij mij een cursus volgt vergoed in de vorm
van verlengen van het abonnement of strippenkaart voor het aantal weken dat ik afwezig
ben.
2.7 Bij een weeralarm heb ik altijd het recht om een les te annuleren.
Artikel 3 Intellectueel eigendom
3.1 Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet
kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op
deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
3.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FitmetGit is het niet toegestaan
tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het
intellectueel eigendom berust bij FitmetGit.

Artikel 4 Wijzigingen
4.1 Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van
de disclaimer van www.fitmetgit.nl op deze pagina.

