Tarieven
groepstrainingen:
Introductieles gratis
Outdoor Bootcamp of
Outdoor Kettlebell:
Losse les €12,50
Abonnement maand €35,(1x trainen per week)
Abonnement maand €60,(2x trainen per week)
10 rittenkaart
€95,(3 maanden geldig)
20 rittenkaart
€180,(6 maanden geldig)

Tarieven PT en Smallgroup training:

Tarieven bedrijfstrainingen:

€45,- p.p.p.u. individueel
€22,50 p.p.p.u. twee t/m vier personen
(afstand meer dan 10km: €0,35 per
km)

€112,50 p.u. maximaal 12
personen
€60,- p.u. voorbereiding
(afstand meer dan 10km: €0,35 per
km)

Inschrijfgeld
€9,95
(eenmalig)
Tarieven zijn inclusief BTW.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Dynamics Outdoor
1. Algemeen
1.1 Particulieren, welke deelnemen aan de trainingen van Dynamics Outdoor, opdrachtgevers en overige klanten staan ingeschreven in een
klantenbestand(ledendatabase). Gegevens worden gebruikt voor aanwezigheidsregistratie en -controle, factureringen en vakgerichte
informatieverstrekking.
2. Lidmaatschap
2.1 Inschrijven kan door naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, mobielnummer, relevante sportieve- en lichamelijke achtergrond, soort
abonnement/rittenkaart en trainingslocatie, per inschrijfformulier, welke te vinden is op www.dynamicsoutdoor.nl, of email(walter@dynamicsoutdoor.nl) deze gegevens.
2.2 Groepstrainingen (5-12 personen): u kunt dan kiezen uit een (1) of meer maanden abonnement, 10 of 20 rittenkaart deze is de
gekozen periode geldig, of een losse les deze is af te stemmen met de Dynamics Outdoor instructeur.
2.3 Individuele-(personal) en kleine groep (small group/2-4 personen) training: aan de hand van een intakegesprek wordt o.a. de
trainingsperiode bepaald.
2.4 Klanten die gebruik maken van een abonnement hebben voorrang op klanten die gebruik maken van een optionele keuze. Klanten die
gebruik maken van een overeengekomen optie hebben voorrang op klanten die gebruik maken van een losse les.
2.5 U mag flexibel deelnemen aan lessen mits artikel 2.2 in acht wordt genomen.
2.6 U dient voor aanvang van de les betaald te hebben per bank.
2.7 Betalingen van maand abonnementen lopen het hele jaar door, zie voor niet trainingsweken artikel 2.12.
2.8 Bij aanvang van het lidmaatmaatschap worden inschrijfgeld (o.a. administratiekosten) gerekend.
2.9 Bij niet tijdige betaling wordt het openstaande bedrag bij het lid in rekening gebrac ht. Het lid dient deze binnen 7 dagen (zie
vervaldatum op de factuur) aan Dynamics Outdoor te voldoen.
2.10 Bij het niet betalen van de trainingskosten wordt het lidmaatschap nietig verklaard.
2.11 Het lid kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld.
2.12 Als lid ontvang je per App je Work Out wanneer door bijvoorbeeld vakantie er geen instructeur beschikbaar is.
3. Opzeggen
3.1 Het opzeggen van uw abonnement dient u per email of brief te doen. Opzeggen kan tot een maand voor einde abonnement. Indien dit
niet geschiedt, wordt het abonnement automatisch verlengd.
3.2 Bij langdurige ziekte of blessure, is het mogelijk uw abonnement tijdelijk stil te zetten. Dit gaat in alle gevallen in overleg met uw
instructeur.
4.
4.1
4.2
4.3

Inhaallessen
U wordt geacht minimaal 12 uur van tevoren af te zeggen.
Binnen uw abonnement kunt u gebruik maken van de aangeboden trainingen op de verschillende locaties, 4 trainingen per kalendermaand.
Gemiste lessen worden niet verrekend met het abonnementsgeld. Bij blessures, niet bedoeld als onder 3.2, wordt geen restitutie
verleend (zie artikel 3.2, 4.1 en 4.2).

5. Privacy
5.1 Uw persoonlijke gegevens worden in onze ledendatabase opgenomen en worden alleen voor eigen beheer gebruikt. Uw gegevens worden
niet aan derden verstrekt zonder uw persoonlijke toestemming.
6. Continuïteit Lessen
6.1 Per kalender halfjaar (augustus t/m januari en februari t/m juli) worden de les data gepland en gepubliceerd op de
website www.dynamicsoutdoor.nl .
6.2 In het geval van uitval van de instructeur door blessure, ziekte of anderzijds waardoor meer dan twee weken aaneengesloten geen
trainingen verzorgt kunnen worden, wordt door Dynamics Outdoor voor een alternatief gezorgd zoals een inhaal les binnen 4
weken, vervangend instructeur, of in overleg met het lid teruggave lesgeld of korting nieuw abonnement.
6.3 Bij slecht weer gaan we altijd door tenzij de veiligheid in het geding is. Indien mogelijk wordt er een indoor les of ander
alternatief verzorgd. De leden worden tot ten hoogste 2 uur voor aanvang hierover geïnformeerd.
6.4 Aangekondigde vakantieperioden waar geen lessen en trainingen plaats vinden, zal per App een nieuwe Work Out worden
verstuurd.
7. Persoonsgegevens
7.1 Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijvoorbeeld email en telefoonnummer) dienen schriftelijk of per mail aan
Dynamics Outdoor te worden doorgegeven.
8. Aansprakelijkheid
8.1 Dynamics Outdoor is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen. Gelieve al uw waardevolle voorwerpen
thuis te laten.
8.2 De sporter dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico’s met zich mee kan brengen en dat eventuele schade die
ten gevolge van de sport kan ontstaan, voor eigen risico is.
8.3 Dynamics Outdoor is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekrakende voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak
dan ook.
8.4 Dynamics Outdoor heeft een aansprakelijks- en collectieve ongevallenverzekering.
9. Toegang
9.1 Dynamics Outdoor kan te allen tijde de aanwezigheid weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.
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