Algemene Voorwaarden
1. Barefoot Trainers is een V.O.F. gevestigd in Enschede en ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76770583. Barefoot
Trainers verleent diensten ter verbetering van de functionaliteit van het lichaam door
middel van één op één training.
2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen
Barefoot Trainers (hierna: ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) en de cliënt die diensten bij Barefoot
Trainers afneemt (hierna: ‘jij’, ‘je’, ‘jouw’ of ‘jou’).
3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
schriftelijk zijn overeengekomen tussen Barefoot Trainers en cliënt.
4. Na het aangaan van de overeenkomst, tussen ons en de cliënt, zullen wij ons
inspannen om de benodigde ondersteuning te verlenen die passend is bij de
hulpvraag van de cliënt. De resultaten zijn echter volledig afhankelijk van de
inspanning die de cliënt zal verrichten tijdens het traject.
5. Indien je verhinderd bent voor een reeds gemaakte afspraak met ons, dien je deze
afspraak minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren of te verplaatsen. Dit kan
telefonisch of via WhatsApp. Indien de afspraak niet 24 uur vooraf geannuleerd
wordt, brengen wij deze afspraak in rekening.
6. De aantal trainingen, behorende bij het door jou gekozen traject, dienen afgerond te
worden binnen het volgens overeenkomst afgesproken termijn. Indien dit niet het
geval is kan je geen restitutie ontvangen voor de niet gevolgde trainingen.
7. Tenzij anders overeengekomen, dient het volledige tarief voor het gekozen traject
binnen één betaling voldaan te worden.
8. Door middel van het aangaan van de overeenkomst voor een traject ben je 100%
van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd, ook wanneer je besluit
(zonder te annuleren) na betaling geen gebruik (meer) te maken van de
overeengekomen dienst(en). Restitutie is dus na aangaan van de overeenkomst niet
van toepassing. We starten met de dienstverlening nadat de betaling is voltooid.
9. Het is niet toegestaan om zonder onze toestemming videomateriaal van de
trainingen te verzamelen en/of te delen met derde partijen.
10. Wij gaan zorgvuldig om met alle door jou verstrekte persoonsgegevens zoals
vermeld in ons privacy beleid. Deze kan je raadplegen via onze website
www.barefoot-trainers.nl.
11. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden kan je raadplegen via onze
website www.barefoot-traienrs.nl.
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