Algemene voorwaarden
Voorwaarden 1: Aard van de overeenkomst
U hebt een overeenkomst afgesloten met Unique Body Performance and Health. De aard van deze overeenkomst is dat u
dit bedrijf inhuurt voor het begeleiden van u op het gebied van coaching, training, voeding, behandeling en andere
verwante activiteiten. Deelname is op basis van beschikbaarheid.
Voorwaarden 2: Aansprakelijkheid
Het is bij u bekend dat u zich heeft ingeschreven voor een programma met inspannende fysieke activiteiten, met inbegrip
van, maar niet beperkt tot; krachttraining, kettlebell training, bootcamp, mylogenics behandelingen en het gebruik van
diverse conditie- en trainingsapparatuur en installaties die zijn ontworpen, aangeboden, aanbevolen en/of gecontroleerd
door de personal coach waarmee u deze sessieovereenkomst heeft afgesloten. U bent zelf verantwoordelijk voor het
inwinnen, opvolgen en informeren van de personal coach van medisch advies m.b.t. medische indicaties of medicatie.
Medisch advies kunt u inwinnen bij uw eigen (behandelend) arts. De personal coach verklaart uiterst zorgvuldig met uw
persoonlijke gegevens om te gaan.
Voorwaarden 3: Prijzen, betaling en lidmaatschap
U bent ermee bekend en stemt ermee in dat deze persoonlijke overeenkomst persoonlijk is en daarmee niet
overdraagbaar en toewijsbaar is. U erkent dat er voorafgaande betaling is vereist voor het blokken van sessies. Trainingen
dienen per vooruitbetaling, na ontvangst van de desbetreffende factuur, overgemaakt te worden op rekeningnummer
NL65RABO0309901081 t.a.v. Unique Body Performance and Health, o.v.v. het factuurnummer. U begrijpt dat deze
overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor de aankoop van sessies en elke andere aankoop van diensten
in de toekomst. U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze
overeenkomst onbeperkt geldig blijft. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen die niet worden voltooid. De
sessies worden gegeven in de personal gym aan de Kouwe Hoek 14, Waddinxveen, pand van Unique Body Performance
and Health, dan wel op een geschikte locatie buiten. Mocht u desgewenst een sessie elders willen doen kunnen er
reiskosten gerekend worden, dit komt neer op een bedrag van 0,19 euro per kilometer.
Voorwaarden 4: Annulering, niet of te laat komen
U erkent dat de afspraken gemaakt met Unique Body Performance and Health zijn gereserveerd en dat annulering
minimaal 2-24 uur voor aanvang van de sessie moet worden gemeld, middels uw account op Trainin. U begrijpt dat u geen
terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is uw verantwoordelijkheid om uw afspraken bij te wonen zoals ze zijn
gepland. Alle trainingen die niet worden opgenomen komen binnen de geldigheidsduur van het pakket te vervallen, mits
anders overeengekomen met uw coach. U begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen
beginnen en eindigen en u erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de
geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. U begrijpt dat uw training zal worden
geannuleerd indien u meer dan 15 minuten te laat bent en dat deze training zal worden aangerekend. U erkent dat een
vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training.
U begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn.
Voorwaarden 5: Beëindiging van contract
De overeenkomst die u afsluit geldt voor de gehele duur van de overeenkomst, dit betekent dat er niet voortijdig een
beëindiging van de overeenkomst kan plaatsvinden. U stemt er mee om de volledige tijdsduur te volbrengen en zich te
houden aan de voorwaarden zoals hierboven overeengekomen. Als het contract toch voortijdig wordt beëindigd zal het
volledige bedrag verschuldigd zijn door de deelnemer. Mocht er een andere persoonlijke afspraak zijn gemaakt met de
coach wordt dit extra vermeld op het contract.

