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Actievoorwaarden: Verjaardagsactie 2022 

Deze actievoorwaarden van de Outdoor trainingen zijn van toepassing op de bootcamptrainingen en WALK FOR 

(F)IT! van De beweegtherapeut/ADLOefentherapie&Actief. Door het sluiten van een overeenkomst, inclusief 

verwijzing naar de Algemene Voorwaarden van de outdoor training, gaat u akkoord met deze actievoorwaarden 

en de Algemene Voorwaarden outdoor trainingen. Let op het verschil van prijzen wat betreft de bootcamp en 

WALK FOR (F)IT! en de veranderingen per 2023. 

 

WALK FOR (F)IT! (WFF) voorwaarden 

- Met deze actie krijgt men €10,00 korting in de eerste maand bij het afsluiten van een 6-maanden 

bootcampabonnement van 1x in de week trainen of van onbeperkt abonnement óf 

- Met deze actie ontvang men de 1e maand gratis sporten twv 19,50 bij het afsluiten van een 1-jarig 

WFFabonnement van 1x in de week trainen. óf 

- Met deze actie ontvang men de 1e maand gratis sporten twv 36,50 bij het afsluiten van een 1-jarig 

WFFabonnement van onbeperkt trainen. 

-  De korting ontvangt men in de eerste maand (november of dec 2022). 

- Wil je 2023 je abonnement veranderen naar een algemeen sportabonnement en kiezen tussen WFF en 

bootcamp? Dan gaat de prijs van het algemene sportabonnement in per schriftelijk aangegeven datum. Deze 

prijzen zijn de prijzen die reeds voor de bootcamp gehanteerd worden.  

Bootcamp voorwaarden 

- Met deze actie krijgt men €20,00 korting in de eerste maand bij het afsluiten van een 6 maanden 

bootcampabonnement van 1x in de week trainen of van onbeperkt abonnement óf 

- Met deze actie ontvang men de 1e maand gratis sporten twv 38,50 bij het afsluiten van een 1-jarig 

bootcampabonnement van 1x in de week trainen. óf 

- Met deze actie ontvang men de 1e maand gratis sporten twv 48,50 bij het afsluiten van een 1-jarig 

bootcampabonnement van onbeperkt trainen. 

-  De korting ontvangt men in de eerste maand (november/december 2022). 

- Vanaf 2023 veranderd je bootcamp abonnement naar een sportabonnement waarbij je ook gebruik mag 

maken van de WALK FOR (F)IT trainingen. Hier zijn voor bootcampleden geen extra kosten aan verbonden. 

  

Algemene voorwaarden 

- Om gebruik te maken van deze actie sluit men voor minimaal 6 maanden een abonnement af. Het abonnement 

wordt daarna stilzwijgend doorgezet in het gewone sportabonnement. Let op dat dit voor een WFF-abonnement 

een verhoging van prijs kan zijn.  

- Het abonnement is na de afgesloten periode (6 maanden of 1 jaar) per gehele maand op te zeggen zoals een 

gewoon abonnement (zie algemene voorwaarden).  

- Het abonnement is niet op te zeggen of te bevriezen tussentijds. Ook niet door ziekte, botbreuken etc. Enkel bij 

overlijden zal het abonnement gestopt worden.  

- Het abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar naar iemand anders. 

- De actie is niet geldig op rittenkaarten of losse lessen. 

- De actie is ook geldig voor reeds actieve leden. 

 - Geef aan op het inschrijfformulier dat je gebruikt maakt van de Verjaardagsactie2022. 

- Actievoorwaarden zijn geldig vanaf 14 oktober 2022 t/m 14 november  2022 23:59hr.  

- De actie is alleen geldig in de bovengenoemde periode en is niet verplaatsbaar naar een ander moment.  

- Om deel te mogen nemen aan de actie en aan de trainingen is een minimale leeftijd van 16 jaar vereist. 

Voor vragen en/of klachten kan contact worden opgenomen met De Beweegtherapeut.. E-mail: 

info@debeweegtherapeut.nl Je ontvangt binnen 2 werkdagen na ontvangst via e-mail een reactie.  
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