SPORTEN IN SLEEN!
Algemene Voorwaarden, Stichting Sport Initiatief Sleen,
Artikel 1 - Toepassing van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich direct of indirect bij SIS heeft aangemeld voor het volgen van
Personal/Group Training en/ of een ander trainingsprogramma, zoals bijvoorbeeld een loop-, fiets- of andere sportclinic.
Artikel 2 - Aanmelding, inschrijving en plaatsing
Een inschrijfformulier (overeenkomst) dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden afgegeven
of toegezonden. Naar aanleiding van de inhoud van het inschrijfformulier kan een deelnemer, voor deelname aan de training,
of aan andere activiteiten, zonder opgaaf van reden worden geweigerd. Een gratis proefles kan alleen tegen inlevering van een
actie coupon of in overleg met de instructeur.
Artikel 3 – Abonnement
Het op het inschrijfformulier (overeenkomst) vermelde maandbedrag wordt per automatische incasso maandelijks
geïncasseerd. Bij niet tijdige betaling kan de inschrijving worden ontbonden door SIS en zullen incasso en overige kosten voor
rekening van de deelnemer zijn. Deelname kan uitsluitend geschieden per kalendermaand en de betaling dient derhalve voor
de 1e van de maand te zijn voldaan. Ook indien men halverwege de maand instroomt zal de gehele kalendermaand worden
voldaan. Het abonnement is geldig voor alle door SIS aangeboden lessen. Sporters kunnen per week zelf beslissen welke en
hoeveel lessen gevolgd worden zonder vóór aanmelding. Indien er wijzigingen plaats vinden in het lesrooster of indien er
lessen komen te vervallen of incidenteel niet plaatsvinden kan er geen aanspraak worden gemaakt op enig restitutie van
abonnementsgeld. SIS kent geen inschrijf-, uitschrijfgeld of opzegtermijn.
Artikel 4 - Tijdstip en plaats van de training
Het volgen van het trainingsprogramma kan op verschillende locaties en tijdstippen plaatsvinden, maar voornamelijk in het
pand aan de Meulenakkers 2b te Sleen. Altijd worden deze voorafgaande aan de trainingen per what’s app aangekondigd. Er
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren van de deelnemer. Indien SIS niet in staat is de training te laten
plaatsvinden op de bedoelde locaties en tijdstippen, is SIS bevoegd om te bepalen dat de training geheel of gedeeltelijk zal
plaatsvinden op andere locaties of tijdstippen. Bij onvoldoende deelname of te veel deelname aan 1 les heeft SIS de vrijheid
om de les te annuleren dan wel te verplaatsen.
Artikel 5 - Trainingsprogramma
Op SIS rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de
deelnemer gedurende de tijden dat de training wordt gegeven door het inschakelen van een gekwalificeerde trainer.
Artikel 6 - Aansprakelijkheid
SIS is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de
deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. SIS is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei
andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel
de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. SIS is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei
andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief invullen van het inschrijfformulier en
ondertekende gezondheidsverklaring. SIS is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of
grove schuld.
Artikel 7 - Ontbinding, annulering en afmelding
Annulering door de deelnemer voor (een deel van) de training kan te allen tijde. De training zal op een nader overeen te
komen datum hervat worden. SIS werkt altijd op afspraak, die in samenspraak wordt overeengekomen. Bij opzegging van de
overeenkomst van zowel deelnemer als SIS, zal SIS geen geld restitueren van de lopende kalendermaand.
Artikel 8 - Geschillen en toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten (inschrijvingen) tussen SIS en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die
voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen SIS en een wederpartij, waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn en die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste instantie worden beslecht door de
rechter bevoegd in de vestigingsplaats van SIS. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van Sport Initiatief Sleen (SIS) om
het beding aanhangig te maken bij de rechter die volgens de toepasselijke normale competentieregels bevoegd is.
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