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Deelname aan alle activiteiten van Action4Vitality is geheel voor eigen risico.
Action4vitality en trainsters zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of
schade aan eigendommen van deelnemers aan een training.
Nieuwe sportleden dienen zich altijd eerst aan te melden via het
aanmeldingsformulier op https://www.action4vitality.nl/aanmelden
Aanmelden voor lessen gaat daarna uitsluitend via de app:
https://app.paynplan.nl/
Reservering en betaling vindt uitsluitend vooraf plaats via deze app
Zonder reservering is deelname aan activiteiten/lessen niet mogelijk.
Je kan nadat je strippenkaart is gekoppeld lessen gaan reserveren.
Per gereserveerde les gaat automatisch 1 strip van je strippenkaart af.
Uiterlijk 24 uur van tevoren mag je kosteloos uitschrijven. Binnen 24 uur
voor aanvang van de les, kan jij je uitschrijven maar kost het je wel je strip.
Is er een plotselinge calamiteit waardoor je écht niet kon komen, dan wordt
dat beoordeeld.
Stuur dan op dezelfde dag een e-mail met de reden. Dan maak ik het na
goedkeuring weer in orde.
Is een les vol, dan kom je op een wachtlijst en krijg je via email bericht als er
een plekje vrijkomt.
Strippenkaarten zijn geldig zoals vermeld in de shop ongeacht opgenomen
vakanties.
Niet gebruikte strippen van de kaart mogen alleen meegenomen worden naar
de volgende, als er aansluitend een nieuwe kaart wordt aangekocht. Je moet
deze extra overgebleven strippen dan hebben opgemaakt tijdens de
geldigheidsduur van de nieuwe kaart. Als je dan opnieuw strippen overhoudt,
zijn deze niet meer geldig.
Strippenkaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
Bij zware blessures, zwangerschap of andere lichamelijke omstandigheden
kan de strippenkaart worden stopgezet. Graag z.s.m. melden bij
info@action4vitality.nl
De training/cursus gaat altijd door, tenzij de weersomstandigheden dit
onveilig maken. Dit ter beoordeling van Action4Vitality. Afgelaste lessen door
Action4Vitality kost de deelnemers geen strip van de kaart.
Behoudens zeer bijzondere omstandigheden vindt er geen restitutie van
lesgeld plaats.

