Algemene voorwaarden
Bij betaling van het cursusgeld ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Glorious Gym
(Hierna:GG)
Betaling: Er geldt geen inschrijfgeld. De maandcontributie wordt iedere 1 ste van de maand voldaan
door hetzij cash te betalen hetzij overmaken via de bank.
Risico: het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico van de deelnemer. GG kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade of diefstal, die al
dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen en/of
aanwezigheid in de gym.
Voor aanvang van de les ben je verplicht om belangrijke lichamelijke of psychische klachten te melden
aan de trainer, zodat hiermee rekening gehouden kan worden of eventuele alternatieven kunnen
worden aangedragen.
Je blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor jouw welzijn, dus werk binnen je eigen grenzen en
raadpleeg, wanneer je onder behandeling bent, je arts of therapeut over wat je wel/niet mag doen.
Bij twijfel aan zijn / haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen.
Als deelnemer ben je verplicht blessures die tijdens de lessen ontstaan, eventuele zwangerschap en
alle medische klachten die je deelname aan de lessen beïnvloeden, zo snel mogelijk aan de trainer te
melden.
De trainer kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel
tijdens of na de les.
Lesrooster en annulering van lessen: de meest actuele lesplanning staat op de website.
Wijzigingen worden daar tijdig bekend gemaakt. GG behoudt zich het recht voor om vanwege ziekte of
onvoorziene omstandigheden een les te laten vervallen. Wanneer er langere tijd geen les kan worden
gegeven vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden zal er een inhaalmoment worden geboden.
Bij onverwacht uitvallen van een les door noodomstandigheden op de dag zelf (zoals o.a. ziekte)
meldt de trainer dit per mail, sms of whatsapp.
Indien de deelnemer verhinderd is, wordt het op prijs gesteld als dit tijdig, per sms, whatsapp of per
mail wordt doorgegeven. GG behoudt zich het recht voor de indeling van lestijden te wijzigen.
Restitutie: restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Mocht je dit risico niet willen nemen, dan zijn de
losse lessen de beste optie.
Uitsluiting deelname: De trainer kan op grond van bepaalde medische redenen die bij
inschrijving/deelname worden gemeld, de student de toegang tot de les/workshop weigeren. Wanneer
betaling van de contributie niet tijdig gebeurt, behoudt de trainer zich het recht voor de cursist toegang
tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Ook andere factoren als gebruik
van alcohol voor de les, agressie (buiten en/of binnen de gym) of slechte hygiëne kunnen een reden
zijn om niet deel te mogen nemen aan de lessen.

