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Algemene voorwaarden deelname training VitaalOveral  

Hieronder wordt verstaan:  

a. Vitaal Overal: De door VitaalOveral gehouden trainingen en evenementen.  

b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door VitaalOveral toegelaten wijze heeft 
ingeschreven voor deelname aan de activiteiten van Vitaal Overal.  

ARTIKEL 1: DEELNAME  

1.1 Deelnemer mag alleen aan de training deelnemen, wanneer hij/zij zich via het daartoe 
strekkende inschrijfformulier heeft ingeschreven en de kosten voor deelname heeft voldaan.  

1.2 Deelnemer mag alleen aan de training deelnemen, wanneer hij/zij akkoord is gegaan met de 
algemene voorwaarden voor deelname.  

1.3 Restitutie van gelden is niet mogelijk. Wanneer de deelnemer door blessure niet in staat is om 
deel te nemen.  

1.4 De rittenkaart is geldig voor het aantal opgegeven trainingen en een tijdsbestek van maximaal 4 
maanden.  

1.5 Een lidmaatschap wordt steeds voor minimaal 3 maanden aangegaan.  

1.6 Lidmaatschap en strippenkaart zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan anderen. 

1.7 VitaalOveral zal zorg dragen voor continuïteit in de lessen maar kan op grond van uitzonderlijke 
omstandigheden (overmacht) besluiten trainingen af te gelasten.  

1.8 Door het besluit van de organisatie om een training niet door te laten gaan, ontstaat geen 
aansprakelijkheid voor vergoeding door de deelnemer .  

1.9 VitaalOveral is gerechtigd om deelnemer te weigeren wanneer blijkt dat deelnemer niet naar 
behoren is voorbereid of wanneer blijkt dat deelnemer (dreigende) schade of letsel kan oplopen. 
Deelnemer kan geen aansprakelijkheid of vergoeding eisen wanneer organisatie deelname stopt of 
weigert. Denk hierbij aan verzwegen lichamelijke klachten en hierdoor onverantwoorde deelname 
aan trainingen of evenementen.  

ARTIKEL 2: AANSPRAKELIJKHEID  

2.1 Deelname geschiedt geheel voor eigen risico. VitaalOveral is niet aansprakelijk voor enige schade 
die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname.  

2.2 VitaalOveral is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen van 
deelnemer tijdens trainingen of andere activiteiten van VitaalOveral.  

2.3 Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij/zij of een 
nabestaande mocht lijden ten gevolge van overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname 
aan een training.  

2.4 Deelnemer is bewust van het feit dat deelname een goede gezondheid vereist en dat hij/zij geen 
risicodragende ziekte of letsel heeft m.b.t. de activiteiten van VitaalOveral. Tenzij in overleg.  
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2.5 Deelnemer vrijwaart de organisatie voor aansprakelijkheid voor schade of letsel opgelopen 
tijdens activiteiten van Vitaal Overal, tenzij deze schade het directe gevolg is van de door de 
organisatie toe te rekenen opzet, nalatigheid of grove schuld.  

ARTIKEL 3: PERSOONSGEGEVENS  

3.1 Persoonsgegevens die wij verwerken zijn terug te vinden in de privacy statement.  

3.2 VitaalOveral mag de gegevens van deelnemer gebruiken voor verzenden van informatie over de 
door VitaalOveral georganiseerde evenementen in de toekomst.  

3.3 foto’s die gemaakt worden tijdens de trainingen kunnen gebruikt worden voor promotionele 
doeleinden tenzij de deelnemer hier bezwaar tegen maakt.  

Op het inschrijfformulier heeft deelnemer akkoord gevinkt en hiermee aangegeven akkoord te gaan 
met bovenstaande voorwaarden en overeenkomst. 


