
Algemene voorwaarden 

 
 
 
Deelname & aanmelden voor training 
Om deel te nemen aan een training heb je een rittenkaart of abonnement nodig. Een rittenkaart blijft 
in eigen beheer en dient voor de training te worden afgestempeld. Elke training is een rit op je kaart. 
Een abonnement bied je de mogelijkheid tot onbeperkt sporten volgens het rooster. Om deel te 
nemen aan een training moet je vooraf aanmelden via de online agenda.   
 
Om zeker te zijn van plek kan je vooraf een reservering in de agenda maken. Dit geld voor bestaande 
als nieuwe sporters. Flow groepstraining gaat er vanuit dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid 
neemt en alleen die trainingen reserveert waarbij je aanwezig bent.  
Onverwachte situaties: Bij onverwachte situaties zoals ziekte kan het voorkomen dat een training 
niet doorgaat. Flow groepstraining zal proberen een vervangende trainer/training te regelen.  
 
Abonnement 
Het abonnement kent een looptijd van minimaal 3 maanden waarna deze per maand opzegbaar is. 
Afschrijving van de abonnementskosten vind plaats in de eerste week van elke maand, genoemd als 
vooraf betaling. De kosten van het abonnement worden bepaald door Flow groepstraining. Flow 
groepstraining heeft het recht de kosten voor het abonnement eenzijdig te wijzigen en dient hierover 
vooraf melding van te maken.   
 
Beëindigen  
Het abonnement kent een looptijd van minimaal 3 maanden en wordt automatisch verlengd. Na 3 
maanden is het abonnement opzegbaar. Wanneer u het abonnement wilt opzeggen dient  de 
opzegging voor de 15e van de maand schriftelijk of per mail door FLOW groepstraining ontvangen te 
zijn. Het abonnement stopt dan op de laatste dag van de betreffende maand. Is de opzegging later 
dan de 15e binnen, dan word het abonnement beëindigt op de laatste dag van de maand 
daaropvolgend. U ontvangt van FLOW groepstraining een bevestiging van de opzegging. 
 
Betaling 
De kosten voor het abonnement loopt via een automatische incasso. Hiervoor dien je de machtiging 
te tekenen op het aanmeldingsformulier. Kosten worden altijd in de eerste week van iedere maand 
geïncasseerd. Incasso wordt uitgevoerd door TrainerCoachYvonne.  
Een rittenkaart dient vooraf contant te worden voldaan.  
 
Eigen risico & aansprakelijkheid 
Opgave van bepaalde medische redenen kan Flow groepstraining advies van een specialist vooraf 
adviseren of overwegen deelname te weigeren. Flow groepstraining verwacht deelnemers eigen 
verantwoordelijkheid te nemen over het delen van noodzakelijke medische informatie. Deze te 
melden voorafgaand de trainingen aan de trainer/(bege)leider. Flow groepstraining kan op geen 
enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele risico's, letsel, schade als gevolg van 
deelname. 
 
Feest en vakantiedagen 
Flow groepstraining is op nationale feestdagen gesloten mits anders aangegeven. Daarnaast is Flow 
groepstraining maximaal 4 weken per jaar gesloten, met een maximum aangesloten periode van 2 
weken in de zomer. Hiervoor vind geen reductie plaats op abonnementkosten. De vakantiedagen 
worden vooraf gecommuniceerd.  


