
 

• Powerwalkingclub/Power Walking trainer behoudt het recht een training bij 

onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief 

gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, 

extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. De les 

wordt doorgeschoven. 

 

• De betalingen dienen te geschieden via het daarvoor bestemde 

betalingssysteem via de ik-sport.nu app vóór aanvang van de eerste les. 

 

• Deelname aan een Power Walking training geschiedt geheel op eigen risico. 

Powerwalkingclub/Power Walking trainer is niet aansprakelijk voor enig 

blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten 

gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden 

voor eigen risico opgevolgd. Ook is Powerwalkingclub/Power walking trainer 

niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke 

eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de 

door Powerwalkingclub/Power walking trainer georganiseerde activiteiten.  

 

• Een Power Walking training is intensief en kan blessuregevoelig zijn. 

Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan 

de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of overgewicht hebt, of indien je 

een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raad ik je 

sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts.  

 

• Powerwalkingclub/Power walking trainer behoudt het recht voor om naar haar 

beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een 

training.  

 

• Je verklaart geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen 

aan de trainingen van Powerwalkingclub/Power walking trainer.  

 

• Je stemt ermee in dat jouw gegevens door Powerwalkingclub/Power walking 

trainer bewaard zullen worden. Powerwalkingclub/Power walking trainer 

verklaard hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht 

zullen worden met het oog op de privacywetgeving.  

 
 



Algemene voorwaarden voor deelname Powerwalkingclub Lisse 
 
           Deelnemer   

• De deelnemer is met IK-sport.nu een overeenkomst aangegaan door 

ondertekening van het inschrijfformulier. De trainingen worden dmv een 10 

rittekaart aangeboden. Een overzicht van de data/tijden lessen kan je vinden 

in de IK-Sport.nu app. Na inschrijving ontvang je een gebruikersnaam en 

wachtwoord voor deze app. Wanneer de trainingen in een vervolgtraject 

worden aangeboden, gelden dezelfde algemene voorwaarden. Wanneer je 

een les niet kan komen, kan je deze bij een andere les van IK-Sport.nu 

inhalen. Dit kan je zelf makkelijk via de IK-Sport.nu app doen.  

• Betalingen                                                                      

                                                                   

Het inschrijfformulier wordt bij de eerste (proef) les aangeboden. De betaling 

van €65.00 voor de 10-rittenkaart worden via de app of contant betaald. 

Het inschrijfformulier dient u volledig ingevuld te overhandigen aan IK-

sport.nu. 

 

Toepasselijkheid 

• De algemene voorwaarden zijn van toepassing op in- en outdoor activiteiten.  

 

Aansprakelijkheid 

• Deelname aan de lessen is volledig op eigen risico. IK-sport.nu is niet 

aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemer mocht 

oplopen tijdens of ten gevolge van een training. IK-sport.nu is niet 

aansprakelijk voor vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen.  

 

Ontbinding 

• IK-sport.nu behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden bij 

conflicten of ongewenst gedrag van de deelnemer jegens de trainer. U kunt 

geen aanspraak maken of restitutie van het cursusgeld bij voortijdig 

beëindigen van de cursus. 

• Facebook 
      Foto’s kunnen geplaatst worden op Facebook of op de     
website van  
      www.ik-sport.nu (Liever niet? Vink het aan op het 
inschrijfformulier) 
  

 

http://www.ik-sport.nu/

