Algemene Voorwaarden Hardloopschool 2run4fun

1.

Algemeen

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming
van alle tussen Hardloopschool 2run4fun (hierna: Hardloopschool) en het lid gesloten
overeenkomsten en maken daar onverbrekelijk deel van uit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
1.2
Op de rechtsverhouding tussen de Hardloopschool en het lid is het Nederlands Recht van
toepassing. Alle hierop betrekking hebbende geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de
bevoegde Nederlandse rechter.
1.3
De Hardloopschool is een eenmanszaak die zich bezighoudt met het verzorgen van
hardlooptrainingen aan particuliere en zakelijke leden zoals omschreven op de website:
www.2run4fun.nl.
2.

Lidmaatschap

2.1
Het lidmaatschap komt tot stand door het volledig en waarheidsgetrouw invullen en
ondertekenen van het inschrijfformulier van de Hardloopschool en de bevestiging door de
Hardloopschool dat het lidmaatschap wordt aanvaard.
2.2
De Hardloopschool behoudt zich het recht voor om aanvragen zonder opgaaf van redenen af
te wijzen, waardoor er geen lidmaatschap tot stand komt.
2.3

Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

2.4
Ieder lid van de Hardloopschool verplicht zich om bij wijzigingen van persoonlijke gegevens,
de Hardloopschool terstond te voorzien van correcte en recente persoonlijke gegevens.
2.5
Met inachtneming van hetgeen is gesteld in het door de Hardloopschool opgestelde
privacyreglement worden persoonlijke gegevens nimmer aan derden verstrekt. De Hardloopschool is
gerechtigd de verstrekte gegevens te beheren ten behoeve van communicatie met haar leden.
2.6
Met inschrijving voor de Hardloopschool gaat het lid ermee akkoord dat tijdens de trainingen
en wedstrijden beeldopnames worden gemaakt door de Hardloopschool. Deze beeldopnames
kunnen worden gebruikt voor plaatsing op de website, nieuwsbrieven en voor andere
promotiemateriaal ten behoeve van de Hardloopschool. Op verzoek en voor zover dat redelijkerwijs
nog mogelijk is, kan beeldmateriaal verwijderd worden. De Hardloopschool zal hieraan meewerken.
3.

Duur van het lidmaatschap

3.1
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 3 maanden vanaf de ingangsdatum;
deze periode wordt stilzwijgend omgezet naar een kwartaal- of jaarlidmaatschap voor onbepaalde
tijd, tenzij het lid voordien het lidmaatschap schriftelijk opzegt.
3.2
De lidmaatschapsperiode van 3 maanden start op de eerste dag van de maand volgend op de
inschrijving en aanvaarding daarvan. De lidmaatschapsperiode van 1 jaar start op 1 januari van elk
nieuw kalenderjaar. Voor de tijd tussen de datum van inschrijving en de eerste dag van het volgende
kwartaal of jaar is een pro rata bedrag aan contributie verschuldigd.

3.3
Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden (bij voorkeur per e-mail) en is pas geldig na
bevestiging van de opzegging door de Hardloopschool. Deze bevestiging is het bewijs van opzegging.
Opzegging gaat bij een kwartaalabonnement in per de 1e van het volgende kwartaal en bij een
jaarabonnement per 31 december. Bij opzegging tijdens een lopend kwartaal wordt van het reeds
betaalde kwartaal de contributie niet gerestitueerd. Opzegging dient ten minste 15 dagen voor
aanvang van een nieuwe periode te geschieden.
3.4
De Hardloopschool kan een lid schorsen en/of royeren wanneer, uitsluitend ter beoordeling
van de Hardloopschool, de belangen van de hardloopschool worden geschaad en/of huisregels niet
worden nageleefd en/of wanneer gedrag en/of houding van het lid tijdens en/of buiten de trainingen
de sfeer binnen de Hardloopschool nadelig beïnvloeden. Schorsing en/of royement van een lid wordt
door de Hardloopschool schriftelijk en met opgave van reden(en) aan het lid medegedeeld.
4.

Prijs en betaling van het lidmaatschap

4.1
De contributie per kwartaal of per jaar kan jaarlijks per 1 januari van het desbetreffende
kalenderjaar worden aangepast op basis van het meest actuele prijsindexcijfer en wordt op de site en
via een nieuwsbrief bekend gemaakt.
4.2

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 12,50 in verband met administratiekosten.

4.3
Door ondertekening van het aanmeldingsformulier machtigt het lid de Hardloopschool om de
contributie middels automatische incasso per kwartaal te incasseren. Alle bedragen zijn bij
vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Het lid dient zorg te dragen voor een probleemloze
incassering van de contributie.
4.4
Het, om welke reden dan ook, niet deelnemen aan een of meerdere trainingen, ontslaat de
deelnemer niet van betaling van de volledige contributie en geeft het lid niet het recht op enige
vermindering daarvan.
4.5
Als het lid niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij, na in gebreke te zijn gesteld, in
verzuim. Op dat moment kunnen door de Hardloopschool incassokosten in rekening worden
gebracht en kan de vordering uit handen worden gegeven. Ook kan het lidmaatschap worden
beëindigd per directe ingang. Op dat moment is het lid de contributie en incassokosten evengoed
verschuldigd.
5.

Aansprakelijkheid

5.1
Hardlopen in de buitenlucht kan ook risico’s met zich meebrengen. Indien het lid gebruik
maakt van de diensten van de Hardloopschool dient hij zelf in te schatten of dat mogelijk is. Het lid
blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de manier van sporten/hardlopen en de keuzes die daarin
worden gemaakt. Bij twijfel over de fysieke conditie raadt de Hardloopschool aan advies in te winnen
van een arts of specialist om te bepalen wat de meest haalbare wijze van bewegen is.
5.2
De Hardloopschool is niet aansprakelijk voor materiele of immateriële schade als gevolg van
ongevallen of letsel ontstaan voor, tijdens of na looptrainingen. Het lid vrijwaart de Hardloopschool
voor (schade)claims van derden.
5.3
De Hardloopschool is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/of zoekraken van
eigendommen van het lid.
5.4

Hardloopadviezen en trainingen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

6

Ziekte en blessures

6.1
Bij ziekte of blessures die langer dan twee maanden duren kan het incassobedrag worden
aangepast. Een lid dient per email te melden dat door een ongemak voor langere tijd niet
deelgenomen kan worden aan de trainingen. Stopzetting van het incassobedrag geldt pas na
bevestiging door de Hardloopschool. Bij een kwartaal abonnement gaat het abonnement over in een
blessure-abonnement. Het tarief voor het blessure-abonnement bedraagt €25,00 per kwartaal en
gaat in bij het eerstvolgende kwartaal. Een jaarabonnement (ingaand per 1 januari van het
kalenderjaar) wordt in dat geval tijdelijk tot het einde van de blessure omgezet in een
kwartaalabonnement. Restitutie van reeds betaald abonnementsgeld is niet mogelijk.
7.

Overige bepalingen

7.1
Persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden nimmer aan derden
verstrekt. De Hardloopschool is enkel gerechtigd de verstrekte gegevens te beheren voor
administratieve doeleinden en voor communicatie met leden.
7.2
De Hardloopschool behoudt zich het recht voor trainingstijden, startlocaties, looproutes en
lesroosters te wijzigen. Publicatie hiervan vindt tijdig plaats op de site, via WhatsApp of in de
nieuwsbrief.
7.3
De Hardloopschool bepaalt door wie en op welke wijze de training wordt uitgevoerd. De
Hardloopschool is bevoegd een of meerdere trainer(s) te betrekken die niet of slechts indirect aan de
loopschool is of zijn verbonden.
7.4
Indien één van de in de algemene voorwaarden opgenomen artikelen ongeldig wordt
verklaard, blijven de andere artikelen te allen tijde van kracht.
7.5
Bij gevaarlijke en/of extreme weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld onweer of storm,
extreme warmte of koude, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast.
7.6
Op feestdagen vervallen de trainingen. Informatie hierover wordt bekend gemaakt via de
mail, WhatsApp en/of nieuwsbrief. In de vakantieperiodes is er een beperkter aanbod van trainingen.
Hierover wordt tijdig gecommuniceerd.
8.

Huisregels en gedragscode

Algemeen
8.1
Bij trainingen dienen in verband met de veiligheid alle instructies van de trainer en
hulptrainer strikt en altijd onmiddellijk te worden opgevolgd.
8.2
Tijdens trainingen na zonsondergang en met schemering is het dragen van een fluorescerend
hesje of verlichting aan arm of schoen altijd verplicht.
8.3
Bij alle traingingen geldt de regel: terugdraaien naar de achterste deelnemer(s) tijdens de
intervalpauzes of de aanwijzingen volgen van de trainer tijdens de training. Samen uit samen thuis is
een belangrijke stelregel bij de Hardloopschool.
8.4

Kom op tijd, meld je tijdig aan of af, luister naar de instructies en houd je aan de regels.

Veiligheid
8.6
Veiligheid staat voorop; Hardlopen is een zeer intensieve en belastende sport waarbij veel
van een lichaam wordt gevraagd. Wees daarom waakzaam voor elkaar en probeer signalen van
verandering bij je medelopers te herkennen en te bespreken met de trainer en de persoon in

kwestie. Het vroegtijdig signaleren van fysieke veranderingen kan veel leed voorkomen. Blijf altijd op
je hoede. Neem altijd een smartphone mee als je alleen of met iemand anders op pad gaat.
Loop met respect voor anderen
8.7
Respect: we respecteren medelopers, trainers en ieder ander. Let op taalgebruik en de
presentatie naar elkaar. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.
8.8
Kernwaarden: we onthouden ons van discriminerende, kleinerende en intimiderende
opmerkingen en gedrag. We sluiten niemand buiten en zijn tolerant.
8.9

Fysiek contact: raak niemand tegen zijn of haar wil aan.

8.10 Discriminatie en inclusiviteit: er wordt geen onderscheid gemaakt in godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele voorkeur, culturele achtergrond,
leeftijd of andere kenmerken.
Melding bij
8.11 Meld overtredingen van deze huisregels en gedragscode bij de hardloopschool
info@2run4fun.nl of de vertrouwenscontactpersoon van de Hardloopschool. Voor vragen en
meldingen kan men ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. NB: Heeft iemand iets
vertrouwelijks op dit gebied met je gedeeld, bel dan bijvoorbeeld met het Centrum Veilige Sport
Nederland. Zij bespreken dan wat je kunt doen.
Tot slot
De naam van de Hardloopschool is ook meteen het belangrijkste aspect van de club: 2run4fun is
hardlopen met plezier. Met plezier is het leuker, krijg je meer energie en hou je het langer vol.
De Hardloopschool behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden zo nodig te
actualiseren. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je
daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken. Door ondertekening van de overeenkomst
verklaart het lid akkoord te zijn met de inhoud van deze algemene voorwaarden die daar
onlosmakelijk onderdeel van uitmaakt.
Hardloopschool 2run4fun, 7 december 2021

