ALGEMENE VOORWAARDEN JOYFIT
1.

Inschrijven voor deelname aan cursussen of workshops van JoyFit kan via de website
www.joyfit.nl of via email info@joyfit.nl . Hierna ontvangt u een bevestiging en/of het
digitale inschrijfformulier op uw email.

2.

Met het versturen van het ingevulde inschrijfformulier geeft de afzender zich op voor
deelname aan de gekozen cursus of workshop.

3.

Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden van JoyFit te
accepteren.

4.

De inschrijvingen worden door JoyFit geregistreerd op volgorde van ontvangst tot het
maximum aantal deelnemers voor de cursus is bereikt.

5.

U ontvangt na inschrijving een factuur op uw email.

6.

Deze factuur is het bewijs van deelname. Hiermee kan de cursist, afhankelijk van de
zorgverzekeraar en afgesloten polis, bij de ziektekostenverzekering de kosten
declareren.

7.

JoyFit is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of lichamelijk letsel die
veroorzaakt is tijdens of verband houdt met deelname aan de cursus of workshop van
JoyFit.

8.

De docenten bij JoyFit zullen de door de cursiste verstrekte informatie vertrouwelijk
behandelen.

9.

JoyFit is niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist. De cursist
dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is en/of medisch advies in
te winnen.

10.

JoyFit behoudt zich het recht voor om de lessen aan te passen/te laten vervallen
vanwege bv. vakanties, feestdagen of onvoorziene omstandigheden. Eén en ander
wordt, indien mogelijk, vroegtijdig kenbaar gemaakt.

11.

JoyFit werkt met rittenkaart van minimaal 10 lessen of pakketten. Een rittenkaart /
pakket is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.

12.

Bij verhindering dient u zich vroegtijdig (minimaal 24 uur van te voren) af te melden
via email of telefoon.

13.

Wanneer je niet komt zonder afmelding (24 uur van te voren) telt de les door op je
rittenkaart. Lessen die worden gemist door bijzondere omstandigheden tellen niet
mee op je rittenkaart.

14.

Indien je 3 weken of langer afwezig bent zonder dit te melden (dit geldt niet als je net
bent bevallen) wordt je plaats niet langer vrijgehouden. Het is dan dus mogelijk dat je
jouw plek in de groep kwijt bent.

15.

Per rittenkaart mag je 2 lessen missen (indien minimaal 24 uur van te voren afgemeld).
Deze kan je later inhalen.

16.

Een niet opgebruikte rittenkaart tijdens de zwangerschap mag gebruikt worden voor
het volgen van lessen tot 6 maanden na de bevalling.

17.

(Tarief)wijzigingen voorbehouden.

18.

Er wordt in geen geval geld gerestitueerd. In bijzondere gevallen zal in overleg een
passende oplossing worden gevonden.

19.

De verstrekte informatie tijdens de cursus, aanvullende documentatie, informatie en
beeldmateriaal op de website zijn eigendom van JoyFit en mogen niet zonder
toestemming worden verveelvoudigd op welke manier dan ook en/of aan derden
worden gegeven.

20.

JoyFit zal persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor ons klanten
administratiesysteem en de uitvoering van de factuur, deelnemerslijst en
cursusinformatie. JoyFit zal zich verder houden aan het privacy reglement conform de
Wet Bescherming Persoonsgegevens.

21.

Privacy Reglement
JoyFit respecteert de privacy van de cursisten en draagt er zorg voor dat de informatie
die u aan haar beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij hebben
informatie over u nodig om uw aanvraag te verwerken. Daarbij hanteren wij de
volgende strikte gedragslijnen:
• Uw gegevens worden door JoyFit geadministreerd om uw aanvraag te kunnen
uitvoeren en om u in de toekomst op de hoogte te houden van onze
producten/diensten. Uw gegevens worden niet voor andere doelstellingen gebruikt.
• JoyFit verzamelt alleen gegevens die redelijkerwijs nodig zijn voor het kunnen
uitvoeren van uw informatieaanvraag. Privacygevoelige informatie wordt door JoyFit
nimmer verzameld of vastgelegd in een gegevensverzameling.
• Gegevens worden door JoyFit verzameld via inschrijfformulieren. Alleen gegevens
die door uzelf vrijwillig in formulieren worden ingevoerd, worden door ons vastgelegd.
• Toegang tot uw gegevens is beperkt tot de medewerkers van JoyFit die in het kader
van de uitoefening van hun functie over deze gegevens moeten kunnen beschikken.
• Uw persoonsgegevens worden door JoyFit nooit ter beschikking gesteld aan derden,
behoudens situaties waarin dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te
voldoen.

• U heeft te alle tijde het recht om JoyFit te verzoeken u mee te delen welke gegevens
JoyFit van u verwerkt. U heeft het recht om gegevens die op uzelf betrekking hebben
te laten corrigeren, indien de gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake
dienend zijn of in strijd met de wet zijn vastgelegd. Ook heeft u het recht op
verwijdering van uw gegevens. JoyFit zal deze verzoeken behandelen conform de
eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens daaraan stelt.

