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Algemene voorwaarden – outdoortrainingen  

OUtdoortrainingen worden gegeven door (trainers gekozen door) Saskia Ligt van 

ADLOefentherapie&Actief/ De Beweegtherapeut en is gevestigd te Dordrecht en 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder 

nummer 64847780.  

 

AANSPRAKELIJKHEID 

a. ADLOefentherapie&Actief/ De Beweegtherapeut, haar medewerkers en trainers zijn niet 

aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers aan de outdoor 

trainingen. Deelname aan een outdoor training ADLOefentherapie&Actief/ De Beweegtherapeut 

geschiedt op eigen risico. 

b. Voor mogelijke schade die ontstaan door andere diensten of adviezen van 

ADLOefentherapie&Actief/ De Beweegtherapeut, haar medewerkers en trainers, zijn 

ADLOefentherapie&Actief/ De Beweegtherapeut niet aansprakelijk. 

c ADLOefentherapie&Actief/ De Beweegtherapeut is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere 

schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van een outdoor training. 

Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden op eigen risico opgevolgd.  

 

D ADLOefentherapie&Actief/ De Beweegtherapeut is niet aansprakelijk voor schade aan en/of 

vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband 

met de outdoor training. Een outdoor training kan intensief en blessuregevoelig zijn. De deelnemer 

dient in overleg met ADLOefentherapie&Actief/ De Beweegtherapeut in te schatten of hij/zij geschikt 

is voor deelname aan de outdoortrainingen. Indien hij/zij een reden heeft om te twijfelen aan een 

deelname aan een van de outdoortrainingen, wordt de deelnemer dringend geadviseerd, advies in te 

winnen bij een arts. Of een éénmalige screening te doen via De Beweegtherapeut. 

ADLOefentherapie&Actief/ De Beweegtherapeut behouden zich het recht voor om naar hun 

beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een outdoor training. 

 

Strippenkaart 

a. De strippenkaarten van de outdoortrainingen (bootcamp / WALKK FOR (F)IT!) zijn 12 weken geldig 

vanaf de eerste training van de desbetreffende kaart. Dit staat vermeld op het inschrijfformulier van 

de outdoortrainingen. Wanneer de geldigheidsduur is verlopen staat er geen tegoed meer op het 

account en kun je een nieuwe strippenkaart aanschaffen 

b. Bij zware blessures, zwangerschap of een langdurig bezoek aan het buitenland kunnen we de kaart 

bevriezen. Dit moet schriftelijk worden aangegeven. ADLOefentherapie&Actief/ De 

Beweegtherapeut kan hiervoor een doktersverklaring verlangen. 

c. Strippenkaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.  Een strippenkaart kan door één persoon 

worden gebruikt. 
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Abonnementen 

a. De abonnementen worden afgesloten voor minimaal 3 maanden. Daarna zijn ze per hele maand 

opzegbaar. Zie het kopje ‘Opzeggen’. 

b. De kosten worden maandelijks via een automatische incasso afgeschreven (bootcamp) of een 

factuur wordt gestuurd per kwartaal (PT/ DUO/ WALK FOR (F)IT!) 

c. Bij zware blessuress, zwangerschap of een langdurig bezoek aan het buitenland kunnen we het 

abonnement bevriezen. ADLOefentherapie&Actief/ De Beweegtherapeut kan hiervoor een 

doktersverklaring verlangen. 

D. De abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar 

OVEREENKOMST 

a. Een overeenkomst tussen ADLOefentherapie&Actief/ De Beweegtherapeut en de deelnemer 

ontstaat door ondertekening van het inschrijfformulier door de deelnemer en de acceptatie daarvan 

door ADLOefentherapie&Actief/ De Beweegtherapeut.  

b. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen na voorafgaande 

schriftelijke toestemming van ADLOefentherapie&Actief/ De Beweegtherapeut 

c. Voor ADLOefentherapie&Actief/ De Beweegtherapeut ontstaan verplichtingen uit een 

overeenkomst, nadat door haar deelnemer aan haar verplichtingen is voldaan 

d. Aanmeldingen en abonnementswijzigingen voor de outdoor trainingen dienen gedaan te worden 

via het daarvoor bestemde inschrijfformulier. 

e. ADLOefentherapie&Actief/ De Beweegtherapeut zijn gerechtigd het abonnementsgeld en/of ander 

kosten tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden onder tijdige mededeling aan de 

deelnemer. 

f. ADLOefentherapie&Actief/ De Beweegtherapeut zijn gerechtigd het trainingsrooster en/of 

trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden onder tijdige mededeling aan de 

deelnemer. 

g. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel 

kan een training worden afgelast ADLOefentherapie&Actief/ De Beweegtherapeut is niet financieel 

aansprakelijk voor het uitvallen van een outdoor training door gevaarlijke weersomstandigheden. 

h. In de groepsappen of via een persoonlijke app zal worden aangegeven door de deelnemer 

minimaal 3 uur van te voren aangegeven dat er die dag wordt getraind.  

i. Communicatie over annuleringen zullen via de instagrampagina, de facebookpagina en de 

whatsappgroepen van ADLOefentherapie&Actief/ De Beweegtherapeut verlopen.  

j. Bij overlijden van de deelnemer wordt de overeenkomst per direct verbroken en vervallen daarbij 

alle betalingsregelingen. 

k. Bij overlijden van Saskia Ligt zullen alle trainingen per direct vervallen en de overeenkomst 

verbroken. Het geld wat vooruit is betaald zullen de nabestaanden retourneren.   

l. Bij overlijden een ingehuurde instructeurs wordt zullen de trainingen proberen doorgezet worden 

door Saskia Ligt. Er zal zo snel mogelijk naar een geschikte oplossing gevonden worden.  
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OPZEGGEN 

a. Opzeggen van het abonnement dient een maand van te voren schriftelijk worden opgezegd en kan 

alleen per hele maanden. Voorbeeld: Op 15 juli laat u schriftelijk weten dat u wilt stoppen. Dit 

betekent dat zowel juli als de hele maand augustus nog betaald worden.  

Opzeggen van een PT/Duo traject kan pas geschiedde na de eerste drie maanden zie 

‘annuleringstraject door de deelnemer’. 

 

KOSTEN 

a. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 7 dagen. Mocht de automatische 

incasso niet afgeschreven kunnen worden dan krijgt u hiervan een notificatie en zal het binnen 7 

dagen weer getracht worden. 

 

ANNULERING TRAININGSTRAJECT DOOR DE DEELNEMER BIJ PT en duotraining 

a. Annuleren van een inschrijving voor een trainingstraject kan alleen schriftelijk en vóór het 

trainingstraject is gestart. Bij een abonnementsvorm dienen de eerste 3 maanden betaald te worden 

en is hierna per maand opzegbaar zie bovenstaande. ADLOefentherapie&Actief/ De 

Beweegtherapeut bevestigt de annulering schriftelijk via e-mail of per post. In het geval dat het 

trainingstraject is gestart (eerste 3 maanden) kan niet meer worden geannuleerd. 

b. De annuleringskosten voor de deelnemer zijn: 

- annuleren tot meer dan 4 weken van het trainingstraject: kosteloos 

- 3 tot 4 weken voor aanvang van het trainingstraject: 25% van het factuurbedrag. 

- 2 tot 3 weken voor aanvang van het trainingstraject: 50% van het factuurbedrag. 

- 1 tot 2 weken voor aanvang van het trainingstraject: 75% van het factuurbedrag. 

- tot 1 week voor aanvang van het trainingstraject: 100% van het factuurbedrag. 

ANNULERING TRAININGSTRAJECT DOOR DE DEELNEMER BIJ Groepslessen 

a. Annuleren van een inschrijving voor een trainingstraject kan alleen schriftelijk en vóór het 

trainingstraject is gestart. Bij een abonnementsvorm die reeds gestart is geldt de normale 

opzegtermijn.  

 

SCHOOLVAKANTIES & NATIONALE FEESTDAGEN 

a. De meeste trainingen zullen tijdens schoolvakanties doorgaans gewoon plaatsvinden. Mochten 

weinig deelnemers aanwezig zijn, dan wordt er overlegd of deze les doorgaat of geannuleerd wordt.  

b. Tijdens de zomervakantie vind er een zomerrooster plaats waarbij er minimaal 30% van de 

trainingen worden aangeboden. Het rooster wordt tijdig bekend gemaakt. 

c. . Tijdens de vakantieperiode van Saskia Ligt wordt er zoveel mogelijk van de trainingen over 

genomen, echter is dit 100% mogelijk en zal er een aangepast rooster plaatsvinden. Het rooster 

wordt tijdig bekend gemaakt en de vakantieperiode van Saskia Ligt vindt er een aangepast 

c. Op nationale feestdagen vinden er geen trainingen plaats. 
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