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Algemene Voorwaarden 

Powerwalkingclub, locatie Woerden 

 

Algemeen 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, abonnementen, proeflessen en betalingsregelingen 

die door Powerwalkingclub Woerden worden aangeboden. 

Powerwalkingclub Woerden is bevoegd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest recente 
versie van de Algemene Voorwaarden is te vinden op de website van Powerwalkingclub Woerden. Indien wijzigingen in de 
Algemene Voorwaarden hebben plaatsgevonden, word je hiervan op de hoogte gebracht via een bericht in de Trainin app. 

Komt het abonnement of losse overeenkomst tot deelname aan een activiteit of proefles via elektronische wijze tot stand, 
dan heb je voorafgaand aan het sluiten van de desbetreffende overeenkomst de mogelijkheid de Algemene Voorwaarden 
te raadplegen en op te slaan door op de hyperlink op de website te klikken. 

De Algemene Voorwaarden en huisregels kunnen van tijd tot tijd aangepast worden en daarom vragen we je om deze af en 
toe nog eens door te lezen. 

Deelname 
De deelnemer dient zich voorafgaand aan een activiteit aan te melden via het daarvoor bestemde online 

aanmeldingssystem, namelijk de Trainin app. Zonder aanmelding heeft de deelnemer geen recht op deelname aan een 

activiteit. 

Vooraf kan een gratis en vrijblijvende proefles gevolgd worden. Aan de hand daarvan kun je bepalen of je jezelf geschikt 
vindt om mee te doen. 
 
Indien er nog geen boekingen zijn voor een training, dient dit via de Trainin app minimaal 4 uur van tevoren geboekt te 
worden, wil deze doorgang vinden. Bij voldoende deelname kan tot 1 uur voor aanvang van de les geboekt worden. 

Indien een training of activiteit om welke reden dan ook niet door kan gaan dan wordt de training of activiteit uit de agenda 
van de Trainin app gehaald en is dus niet te boeken. 

Op Nationale Feestdagen zijn er geen trainingen. Er is geen restitutie mogelijk.  
 
Als het maximumaantal deelnemers van een groep is bereikt, worden personen die zich daarna aanmelden op een 

wachtlijst geplaatst. Degenen die op de wachtlijst zijn geplaatst, krijgen hiervan bericht. Zodra er weer plaats is, wordt de 

eerstvolgende(n) automatisch ingeschreven en krijgen de desbetreffende deelnemers daarvan bericht. 

Powerwalkingclub Woerden behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen. 

Je verklaart geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van Powerwalkingclub / 
Power walking trainer. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is 
Powerwalkingclub / Power walking trainer niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke 
eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Powerwalkingclub / Power Walking 
trainer georganiseerde activiteiten.  

Een Power Walking training is 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 ik je sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts.  

Powerwalkingclub / Power Walking trainer behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te 
sluiten van deelname aan een training.  

Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een 

rittenkaart of abonnement worden bevroren. Powerwalkingclub Woerden heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen 

alvorens een verzoek tot bevriezen wordt ingewilligd. De vraag of sprake is van een zware blessure of langdurige ziekte 

staat ter beoordeling aan Powerwalkingclub Woerden. Over deze beoordeling wordt niet gecorrespondeerd. Onder 

langdurig verblijf in het buitenland wordt verstaan een periode van ten minste twee maanden. De bevriezing kan hoogstens 

plaatsvinden voor de duur van zes maanden. Een verzoek hiervoor kan alleen schriftelijk via de mail gedaan worden. 
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Tarieven & betalingen 
De geldende tarieven staan vermeld op de wesbite en in de shop van de Trainin app. Deze tarieven zijn inclusief BTW of 

andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.  Benoemde tarieven geldt alleen 

voor particulieren. 

Powerwalkingclub Woerden is gerechtigd tariefwijzigingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene 

omstandigheden, bijvoorbeeld door een aanpassing in de wetgeving, voordoen na het afsluiten van een abonnement. Op 1 

maart en 1 september van elk kalenderjaar kan de Powerwalkingclub Woerden een tariefwijziging doorvoeren. Indien de 

prijsverhoging meer dan 10% is dan de voorheen geldende tarieven heeft de deelnemer recht om de overeenkomst te 

beëindigen zonder verdere vergoeding. 

Elk rittenkaart en abonnement heeft zijn eigen voorwaarden en geldigheidsduur, welke te vinden zijn op de website of in de 

shop van de Trainin app. Powerwalkingclub Woerden kan deze voorwaarden en geldigheidsduur op 1 maart en 1 

september van elk kalenderjaar aanpassen. 

De betalingen dienen te geschieden via het daarvoor bestemde betalingssysteem in de shop van de Trainin app.   

De strippenkaart en abonnement kan niet in combinatie met andere acties worden gebruikt. 

Abonnementen lopen via een automatische maandelijkse incassomachtiging waarbij er vooraf wordt betaald. De 

deelnemer geeft hiervoor akkoord via het daarvoor bestemde SEPA formulier dat ingevuld dient te worden bij het afsluiten 

van het abonnement. De eerste betaling vindt plaats middels een online betaling via Ideal (naar pro rato). Op de 1e van de 

maand vind er een  SEPA automatische incasso plaats tegen de daarvoor vastgestelde maandelijkse tarieven. Na de 1e 

betaling gaat het abonnement per direct in. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. 

stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan proberen we de incasso nogmaals uit te voeren. Als je niet aan je 

betalingsverplichting voldoet, zal je abonnement worden geblokkeerd tot voltooiing van de betalingsverplichting of met 

directe ingang beëindigd.  

Rittenkaart & abonnement 
De strippenkaart en abonnement is persoonsgebonden en kan niet door een persoon anders dan jijzelf gebruikt worden.  

De rittenkaart kan alleen gebruikt worden om de trainingen mee te betalen. Bij een geschil hierover geldt de administratie 
van Powerwalkingclub Woerden als bindend. 

Indien de strippenkaart is verlopen en nog niet is voldaan aan het aantal trainingen waarop de kaart recht geeft, is er geen 
restitutie of verlenging van de kaart mogelijk. Wel is het mogelijk om, na betaling via de shop, de rittenkaart te laten 
heractiveren met 2 maanden. Als de trainer dit heeft verwerkt ontvang je ter bevestiging een bericht via de Trainin app.  

Abonnementen zijn minimaal een maand van tevoren opzegbaar. Dit kan alleen schriftelijk via het opzegformulier. Bij te 

laat opzeggen is er geen restitutie mogelijk. 

Nationale Feestdagen, zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap en langdurig verblijf in het buitenland vormen 

geen grond voor restitutie van het abonnementsgeld of rittenkaart. 

Annuleringen door deelnemer 
Bij een rittenkaart mag je een training kosteloos annuleren tot 4 uur voor aanvang van de training met uitzondering van 

Powerwalk XL of andere niet wekelijkse aangeboden activiteiten. Annulering binnen 4 uur (of ander annuleringstermijn) 

voor aanvang is mogelijk. Echter, vervalt de credit voor deze training. 
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Annuleringen door Powerwalkingclub Woerden 
De trainer heeft tot 4 uur voor aanvang van de training het recht om een training of andere activiteit bij onvoldoende 

belangstelling te annuleren. Het oordeel of sprake is van onvoldoende belangstelling is aan de trainer. Over dit oordeel 

wordt niet gecorrespondeerd. 

Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training 
worden afgelast. Hierbij is geen restitutie mogelijk.  

Indien een training of activiteit acuut geen doorgang kan vinden, wordt dit (indien mogelijk) uiterlijk een uur voor aanvang, 

per bericht via de Trainin app, kenbaar gemaakt aan de deelnemers die zich voor de desbetreffende training of activiteit 

hebben opgegeven.  

Tevens kan de trainer een training of activiteit annuleren wegens vakantie, ziekte, scholingen of een andere persoonlijke 

reden. Dit wordt zo vroeg mogelijk uit de agenda van de Trainin app verwijderd en via de website, facebook en een bericht 

via de Trainin app gecommuniceerd. Indien mogelijk wordt de geannuleerde training of activiteit verplaatst. Bij langdurige 

afwezigheid van de trainer wordt de geldigheidsduur van de rittenkaart of het abonnement opgeschoven. Over dit oordeel 

wordt niet gecorrespondeerd. 

Website & Privacy 
Je stemt ermee in dat jouw gegevens door Powerwalkingclub en Power walking trainer bewaard zullen worden. 
Powerwalkingclub en Power walking trainer verklaard hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht 
zullen worden met het oog op de privacywetgeving.  
 
Powerwalkingclub Woerden respecteert de privacy van de deelnemer en draagt er zorg voor dat de gegevens vertrouwelijk 

worden behandeld. 

Powerwalkingclub Woerden gebruikt de gegevens alleen om het abonnement, dan wel enige andere overeenkomst met 

een deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal Powerwalkingclub Woerden deze gegevens 

uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de deelnemer. 

Powerwalkingclub Woerden zal de gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking 

stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst. 

De instructeurs van Powerwalkingclub Woerden en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid 

en/of vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren en te waarborgen. 

De deelnemer geeft Powerwalkingclub Woerden & andere locaties binnen Powerwalkingclub toestemming om 

fotografische en andersoortige opnames van groepen en/of individuelen te gebruiken, behoudens schriftelijk bezwaar via 

de mail, voor publicatie van redactionele of promotiedoeleinden, bijvoorbeeld op de website van de Powerwalkingclub 

(algemeen en alle overige locaties) en via social media. 

De websites van derde partijen waarnaar op de website www.powerwalkingclubwoerden.nl hyperlinks zijn opgenomen, 

worden niet door Powerwalkingclub Woerden gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Powerwalkingclub Woerden 

aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites. 

De website www.powerwalkingclubwoerden.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, 

beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden 

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige 

wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande 

toestemming van Powerwalkingclub Woerden. 

Toepasselijk recht 
Op alle abonnementen, proeflessen dan wel andersoortige overeenkomsten die Powerwalkingclub Woerden sluit met de 

deelnemer is Nederlands Recht van toepassing. 

Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen 

worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Groningen. 

Bij registratie ga je akkoord met de bovenstaande voorwaarden. 


