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Algemene voorwaarden CrossFit Waddinxveen 0182 
Algemene voorwaarden voor deelname aan reguliere trainingen, specials, outdoor trainingen en 
evenementen, georganiseerd en begeleid door CrossFit Waddinxveen 0182 trainers en coaches. 

 
Algemeen 

 Deelname aan een training is uitsluitend mogelijk indien de deelnemer het abonnementsgeld of 
de strippenkaartkosten volledig heeft voldaan.  

 Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan CrossFit Waddinxveen 0182 voor 
openbaarmaking van tijdens of rond het evenementen gemaakte foto’s en beeldmateriaal en 
dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is. 
 

Abonnement en strippenkaart 

 Voor het volgen van de groepstrainingen wordt een abonnement afgesloten of wordt een 
strippenkaart gekocht. Het abonnement loopt automatisch door tot wederopzegging. Opzeggen 
kan door 1 maand van te voren een mail te sturen naar info@crossfitwaddinxveen0182.nl. Voor 
het opzeggen wordt een termijn van 1 maand gehanteerd. 

 Aanmelden voor een proefles doe je door een inschrijving via de website. 

 Inschrijven voor een abonnement of het kopen van een strippenkaart verloopt via de WOD App.  

 Het abonnement gaat in op de datum van inschrijving via de App.  

 Een abonnement of strippenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 

 Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden van CrossFit Waddinxveen 
0182  te accepteren. 

 Wijzigingen van inschrijvingen dienen middels de daarvoor bestemde optie in de WOD App aan de 
organisatie te worden gemeld. Geef wijzigingen van te voren altijd door via 
info@crossfitwaddinxveen0182.nl.  

 De geldigheidsduur van een strippenkaart is 6 maanden. 
 
Abonnement, termijn en betalingsvoorwaarden 

 CrossFit Waddinxveen 0182 behoudt zich het recht om tussentijds prijzen te wijzigingen.  

 De door CrossFit Waddinxveen 0182 opgegeven prijzen zijn inclusief BTW. 

 Betaling van trainingen en adviezen dient vooraf gedaan te worden d.m.v. de WOD App. 
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 Abonnementen worden elke maand automatisch geïncasseerd via de WOD App, na het afgeven 
van een machtiging hiervoor.  

 Bij het niet tijdig ontvangen van de betaling krijgt u , d.m.v. een herinnering, de mogelijkheid dit 
alsnog te voldoen binnen twee weken via een Ideal betaling.  

 Als een deelnemer niet tijdig aan de financiële verplichting voor deelname voldoet, mag de 
organisatie deze deelnemer uit het deelnemersbestand verwijderen. De genoemde WOD App 
voorziet in deze optie. 

 CrossFit Waddinxveen 0182 zal de deelname aan trainingen of cursussen blokkeren, wanneer, 
zonder opgave van geldige reden, niet aan de betalingsverplichting is voldaan.  

     
Trainingen 

 CrossFit Waddinxveen 0182 behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s 
e.d. te wijzigen.  

 Inschrijven voor een training kan tot het maximale aantal deelnemers is bereikt. Het maximale 
aantal deelnemers aan een reguliere training is vastgesteld op 12 tot 20 deelnemers. De 
organisatie kan dit maximum zonder verdere aankondiging verhogen of verlagen. 

 Inschrijven voor een training kan tot 5 minuten voor aanvang van de training. Hetzelfde geldt voor 
uitschrijven. 

 De trainingen van CrossFit Waddinxveen 0182 zullen in vakantieperiodes en op officiële en 
erkende feestdagen zonder recht op restitutie of compensatie volgens een aangepast rooster 
verlopen of zal CrossFit Waddinxveen 0182 gesloten zijn. Het aangepaste vakantie rooster zal 
bekend worden gemaakt via email, Facebook, onze internet website en de WOD App.  

 CrossFit Waddinxveen 0182 behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lassen in 
verband met een naar het oordeel van CrossFit Waddinxveen 0182  te gering aantal deelnemers, 
vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enige vorm van overmacht of ander door CrossFit 
Waddinxveen 0182 bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke 
vorm dan ook. 
 

Aansprakelijkheid 

 Deelname aan de trainingen van CrossFit Waddinxveen 0182 doet u geheel op eigen risico. 
Tijdens de training luistert men goed naar het lichaam en volgt de instructies op van de trainer.  

 De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een 
nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn 
deelname aan een training. 

  De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat voor deelname aan een training een goede 
gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist is en verklaart dat hij aan deze eis voldoet. 
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 De deelnemer vrijwaart CrossFit Waddinxveen 0182 voor schade die derden mochten lijden als 
gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot een 
training. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid 
voor bedoelde schade. 

 De deelnemer is zich er van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van de sport, als de 
trainingen bij CrossFit Waddinxveen 0182, risico's met zich mee brengen en dat hij/zij eventuele 
schade die ten gevolge van de beoefening van de trainingen van CrossFit Waddinxveen 0182 kan 
ontstaan voor eigen rekening en risico is. 

 CrossFit Waddinxveen 0182 stelt zich niet aansprakelijkheid voor zoekgeraakte en/of gestolen 

 persoonlijke eigendommen.  

 Van de deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen 
en geen afval achterlaat. 

 Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot deelnemen aan de trainingen, die 

 aangeboden worden door CrossFit Waddinxveen 0182, vindt geen restitutie van 
abonnementsgeld plaats.  

 
Huisregels 

 De deelnemer dient zich te houden aan de door CrossFit Waddinxveen 0182 gegeven instructies 
en vastgestelde regelementen ten aanzien van de noodzakelijke orde en discipline. 

 CrossFit Waddinxveen 0182 behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending 
van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag op aangeven van de coach, het 
lidmaatschap per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of teruggave van 
de betaalde lidmaatschapskosten.   

 
Beëindigen  

 De abonnementsvormen van CrossFit Waddinxveen 0182 zijn gebaseerd op een wekelijkse cyclus. 
Indien er afwezigheid is door welke omstandigheid dan ook, is het niet mogelijk om de 
lessen/trainingen mee te nemen naar de daarop volgende weken en bestaat geen recht op 
restitutie of compensatie in welke vorm dan ook. 

 Het is niet mogelijk om het abonnement stop te zetten wegens een vakantie.  

 Het is mogelijk om het abonnement tijdelijk stop te zetten bij uitval door blessures, een bevalling 
of andere medische redenen. Dit dient zo snel mogelijk te worden doorgegeven.  


