Algemene Voorwaarden van Reezulce Reformer Pilates te Eindhoven

1. De overeenkomst
1.1. De overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak voor het volgen van een
pilatestraining bij Reezulce Reformer Pilates.
2. Eigen Risico en Aansprakelijkheid
2.1. Het volgen van Pilatestrainingen is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
2.2. Reezulce Reformer Pilates is niet verantwoordelijk voor- en kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor schade en/of verlies en/of diefstal van eigendommen van de deelnemer, noch voor
enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de Pilatestraining.
2.3 Deelnemers zijn verplicht om lichamelijke klachten en beperkingen, gebruik van medicijnen of
speciaal dieet, zwangerschap e.d. aan de trainer vooraf te melden, telkens als een nieuwe situatie
zich voordoet.
3. Betaling
3.1. De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld te voldoen uiterlijk bij afsluiting van de
Pilatestraining en voordat de deelnemer de studio verlaat.
3.2. De betaling kan worden voldaan via Tikkie, betaalverzoek, of in contanten. Pinnen is niet
mogelijk.
3.3 Strippenkaarten van 6 lessen hebben een geldigheid van 4 maanden vanaf de eerste
betreffende les. Restitutie van niet-gebruikte lesgelden kan alleen plaatsvinden in geval van een
medische conditie bevestigd door de huisarts.
4. Uitsluiting
4.1. Reezulce Reformer Pilates heeft het recht deelname aan een training te weigeren of stop te
zetten indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan cq zich
misdraagt tijdens een training.
5. Vastleggen van gegevens
5.1. De persoonlijke gegevens van deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden door de trainers
van Reezulce Reformer Pilates uitsluitend voor administratieve- en trainingsdoeleinden gebruikt.
6. Studioreglement
6.1. Het is niet toegestaan om kinderen, huisdieren of toeschouwers mee te nemen naar de studio
van Reezulce Reformer Pilates.
6.2 Om overlast met auto’s te beperken dienen deelnemers te parkeren in de (gratis)
parkeerhavens langs het doorlopende stuk van de Carel Willinkstraat en niet op straat in het
doodlopende gedeelte voorbij nr’s 21 en 35.
6.3 Gereserveerde lestijden welke niet tenminste 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden in
rekening gebracht.
7. Toepasselijkheid en geschillen
7.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Reezulce Reformer Pilates
betreffende deelname aan trainingen, cursussen en andere vormen van opleiding dan wel
advisering in de ruimste zin des woords.
7.2. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd
door Reezulce Reformer Pilates.

