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WorkOutDoor heeft het recht een workout bij onvoldoende belangstelling te annuleren. De beslissing
hierover ligt niet bij de instructeur, maar na overleg met WorkOutDoor. In overleg wordt naar een
alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme
warmte of kou, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.
De betalingen voor deelnemers dienen overgemaakt te zijn voor aanvang van de workout.
Aanmeldingen voor de trainingen dienen gedaan te worden via het daarvoor bestemde
aanmeldingsformulier. Aanmelding van deelnemers voor aanvang deelname is verplicht.
Deelnemers kunnen zich tot uiterlijk 12 uur voor aanvang van een training nog afmelden bij de
directe instructeur of via WorkOutDoor. De les is alleen dan nog in overleg in te halen. Latere
afmeldingen kunnen helaas niet ingehaald worden.
Deelname aan een WorkOutDoor training geschiedt geheel op eigen risico. WorkOutDoor is niet
aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers en instructeurs mochten
oplopen tijdens of ten gevolge van een workout. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden
voor eigen risico opgevolgd.
WorkOutDoor is niet aansprakelijk indien schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen
optreedt tijdens de workout of in verband met de door WorkOutDoor georganiseerde activiteiten.
Een WorkOutDoor training is (matig) intensief en blessuregevoelig. 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 WorkOutDoor aan om eerst advies in te winnen bij een arts.
WorkOutDoor behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te
sluiten van deelname aan een training.
Deelnemers en instructeurs van WorkOutDoor dienen respectvol om te gaan met de natuur.
Je verklaart geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van
WorkOutDoor.
Je stemt ermee in dat jouw gegevens door WorkOutDoor bewaard zullen worden voor
nieuwsbrieven, kortingsacties etc. WorkOutDoor verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage
aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving. (zie aanvulling)
Foto- en beeldmateriaal van deelnemers en instructeurs van WorkOutDoor kunnen alleen worden
ingezet voor promotiedoeleinden van en over WorkOutDoor. Deelnemers en instructeurs doen ten
gunste van WorkOutDoor onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van alle (intellectuele)
eigendomsrechten (waaronder portretrecht) die ontstaan en/of reeds bestaan met betrekking tot de
opnamen.
Bij registratie ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.
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