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Algemene voorwaarden: 
 Met deze 10-rittenkaart kun je aan elke les van Bootcamp for Every Body deelnemen die 

aangeboden worden door Anoek de Voogd Sport & Exercise. Kijk voor de actuele lessen en 

tijden op: www.bootcampforeverybody.nl  

 De 10-rittenkaart gaat in in de week van je eerste training. 

 De 10-rittenkaart is 16 weken geldig en na de vervaldatum vervallen de nog openstaande 

strippen. 

 Bij langere afwezigheid (langer dan 1,5 maand) door ziekte/blessure/etc. kan de kaart 

stopgezet worden. 

 Bij korte afwezigheid (korten dan 1,5 maand) kan de kaart niet worden stopgezet. 

 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Anoek de Voogd 

worden overgedragen. 

 Er vindt geen teruggave van geld plaats.  

 De 10-rittenkaart wordt aangeschaft via 

www.bootcampforeverybody.nl/product/rittenkaart.  

 Alle prijzen zijn inclusief BTW. Bootcamp for Every Body is te allen tijde gerechtigd om haar 

tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW. 

 Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw 

of ijzel kan een training worden afgelast via mail. Anoek de Voogd Sport & Exercise is niet 

aansprakelijk voor het uitvallen van een Bootcamp for Every Body door gevaarlijke 

weersomstandigheden. 

 Deelname aan een Bootcamp for Every Body geschiedt op eigen risico. 

 Een deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een 

Bootcamp for Every Body. Indien een deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een 

deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een deelnemer 

advies in te winnen bij een arts. 

 Anoek de Voogd Sport & Exercise respecteert de privacy van haar deelnemer en draagt er 

zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of 

verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. 

 Anoek de Voogd Sport & Exercise kan enkelzijdig de algemene voorwaarden aanpassen. 

 Van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp for Every Body kan alleen worden afgeweken 

indien dat schriftelijk is bevestigd door Anoek de Voogd. 

http://www.bootcampforeverybody.nl/
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