Algemene voorwaarden
maart 2020 - Homeworkouts

Buurt-camp abonnement

Beëindigen

Je gaat van start met een abonnement voor minimaal 1 maand.
Daarna is je abonnement per volle kalendermaand opzegbaar.

Zonder opzegging zal het abonnement automatisch maandelijks verlengd
worden.

Aanmelding vindt plaats door het aanmeldformulier volledig in te vullen
en te versturen.

Opzegging gaat via een mail naar info@buurt-camp.nl. Houd rekening
met een opzegtermijn van één volle kalendermaand.

Door aanmelding verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden van
Buurt-camp te accepteren.

Vertrouwelijkheid

Buurt-Camp homeworkouts
De homeworkouts staan op de website van Buurt-camp, op een
afgeschermde pagina die alleen bestemd is voor betalende leden.
Na aanmelding ontvangt de deelnemer een inlogcode die toegang geeft
tot de homeworkouts.
De deelnemer heeft gedurende haar abonnementsduur onbeperkt
toegang tot de afgeschermde webpagina met homeworkouts.
Aantal deelnemers
Het is de deelnemer expliciet niet toegestaan de persoonlijke inlogcode
te verstrekken aan anderen en hen toegang te geven tot de
afgeschermde webpagina.
Indien blijkt dat de inlogcode tòch aan anderen is verstrekt is Buurt-camp
gerechtigd om de toegang tot de afgeschermde webpagina per direct te
blokkeren. Betaalde abonnementskosten worden in dat geval niet
geretourneerd.
Lidmaatschap, termijnen en betaling
Je betaalt de eerste termijn via iDEAL. Hiervoor krijg je per email een
betaallink. Betaling van de eerste termijn, middels deze betaallink, wordt
als bewijs gezien dat je ermee akkoord gaat dat er automatisch
geïncasseerd gaat worden voor het toekomstige termijnen. Het
rekeningnummer waarmee je de eerste betaling doet, zal dan ook
gebruikt worden voor het automatische incasso traject.
Maandelijks wordt geïncasseerd, op de 1e dag van de maand.
Bij een niet tijdig ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld
als gevolg van onvoldoende saldo of stornering, ontvang je een
herinnering.
Buurt-camp is gerechtigd toegang tot de afgeschermde webpagina te
blokkeren zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan (zonder
opgaaf van geldige reden). Tevens is Buurt-camp gerechtigd bij een
betalingsachterstand de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder
dat de betalingsverplichting komt te vervallen.
Buurt-camp behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen.
Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging word je hiervan op de
hoogte gebracht.
Het abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar.
Het is niet mogelijk om het abonnement stop te zetten wegens vakantie.
Deelname aan de Buurt-camp training doet de deelnemer geheel op
eigen risico. Buurt-camp is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere
schade die deelnemer mocht oplopen tijdens of ten gevolge van een
homeworkout.
Tijdens de training luistert de deelnemer goed naar haar lichaam en volgt
zij de instructies op van de trainster.

Buurt-camp is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met
betrekking tot ontvangen persoonlijke gegevens. Desbetreffende
gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter
beschikking gesteld.
Privacy statement
Je persoonlijke gegevens worden slechts verwerkt voor het uitvoeren van
het abonnement. Je emailadres wordt verwerkt teneinde betalingen door
te kunnen laten voeren en/of nieuwsbrieven te versturen. Je kan je te
allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrieven. Je mobiel
telefoonnummer wordt verwerkt in de App van je eigen Buurt-camp
teneinde onderling, op groepsniveau, te kunnen communiceren.

