Algemene voorwaarden
Freerun lessen ESA
Vastgesteld op 17-03-2021.
Alle voorgaande versies komen hiermee te vervallen
De Freerun lessen worden aangeboden door ESA en verzorgd door trainers
van Parkour Disciplines.
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Onderstaande Werkwijzen en Algemene voorwaarden gelden voor alle Freerun
lessen bij ESA.
1. Hoe kan je meedoen met de lessen?
-

Meedoen kan door middel van een aankoop voor een bepaalde periode elke
week les (lespakket/actie) of het online reserveren van een losse les.

Lespakket/actie:
- Van te voren inschrijven voor het lespakket kan op de website
www.sportinaalsmeer.nl. De kosten van het lespakket betaal je direct online via
iDeal. Het lespakket kan ook bij de receptie van Sportcentrum De Waterlelie
worden gekocht. Het volledige bedrag van een vooraf bepaalde periode wordt in
één keer voldaan. Bij betaling verklaar je automatisch akkoord te gaan met de
Algemene voorwaarden van ESA, de Algemene voorwaarden Freerun lessen en
Privacy verklaring van ESA.
- Je ontvangt een ESA pas met een geldigheid voor de aangekochte periode en
het aantal daarbij behorende lessen.
Losse les:
- Een losse les reserveer en betaal je online via sportinaalsmeer.nl of bij de
receptie van Sportcentrum De Waterlelie.
2. Inhoud lespakket/actie
- Je gaat bij ESA een lidmaatschap aan voor bepaalde tijd.
- Het lespakket/actie gaat in na betaling van het inschrijfgeld en de kosten van de
afgesproken periode.
- Mocht er onverhoopt een les uitvallen vanwege onvoorziene omstandigheden
vanuit ESA of Parkour Disciplines, dan wordt deze les niet vergoed.

-

-

Bij uitvallen/annuleren van 2 of meer lessen aansluitend aan elkaar zullen in de
eerste instantie de lessen op een ander tijdstip alsnog aangeboden worden.
Wanneer dit niet mogelijk is beslist de directie over eventuele compensatie.
Freerun lessen worden gegeven volgens het vooraf bekendgemaakte rooster op
de aangegeven locatie.
Sportcentrum De Waterlelie is de startlocatie van de lessen.
De (meeste) lessen worden buiten gegeven in de periode vanaf de
zomervakantie t/m herfstvakantie en vanaf de voorjaarsvakantie t/m
zomervakantie. Vanaf de herfstvakantie t/m de voorjaarsvakantie zijn de
Freerun lessen in Sporthal De Waterlelie.
Bij zeer slechte weersomstandigheden wordt de les binnen gegeven. Dit wordt
bekend gemaakt bij aanvang van de les.
Indien een les wordt gemist, vindt geen restitutie van (een deel van) het lesgeld
plaats. Inhalen van gemiste lessen is niet mogelijk.
De lessen worden verzorgd door ervaren trainers van Parkour Disciplines.

3. Aansprakelijkheid
Deelname aan de lessen is voor eigen risico. ESA is niet aansprakelijk voor
enige vorm van (lichamelijk) letsel en/of mogelijke gevolgen daarvan. Tevens is
ESA en Parkour Disciplines niet aansprakelijk voor verlies, diefstal van- of
schade aan eigendommen.
4. Ziekte
-

Wanneer sprake is van een (mogelijke) besmettelijke ziekte of aandoening, is
deelname aan lessen niet toegestaan.
Bij afwezigheid door ziekte of andere oorzaak geldt een eigen risico van 3
weken. Er vindt geen restitutie van deze lesgelden plaats.
Wanneer de reden van uitval medisch is en dit redelijkerwijs aangetoond kan
worden. Zal het lidmaatschap opgeschort worden. Betaling loopt in deze periode
gewoon door en wanneer weer aan de lessen kan worden deelgenomen, wordt
het aantal gemiste lessen (minimaal 3 lessen eigen risico) kosteloos ingehaald.
Achteraf of met terugwerkende kracht gebruikmaken van deze regeling is niet
toegestaan. Meld een dergelijke uitval vooraf schriftelijk via sportenbijesa@esaaalsmeer.nl

5. Privacy en persoonsgegevens
-

Alles met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens van onze
klanten, vind je in de Privacy verklaring op onze website.
Veranderen de NAW-gegevens of andere informatie zoals bijvoorbeeld uw
emailadres, dan moeten deze zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan
ESA.

6. Overige bepalingen
- Deelnemers moeten ten alle tijden de aanwijzingen en regels van de trainer(s)
opvolgen. Deze regels zijn om de veiligheid te kunnen waarborgen, in de
ruimste zin van het woord. Het niet opvolgen van deze regels en aanwijzingen
wordt op gepaste wijze gehandhaafd door de trainer(s). Bij herhaling kan er in
een gesprek door de leiding, ouders en betreffende deelnemer over worden

-

-

gegaan tot waarschuwing, schorsing en uiteindelijk zelfs mogelijk royement,
zonder restitutie van contributiegelden.
Diefstal, opzettelijk schade toebrengen aan materialen of accommodatie,
bewezen pest- of intimiderend gedrag, vechten of andersoortig gedrag waardoor
er een of meerdere personen of delen van materialen of accommodatie wordt
beschadigd (mentaal of fysiek) is ten alle tijden reden voor direct royement,
zonder restitutie van contributiegelden.
In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van ESA.
Bij inschrijving geef je aan akkoord te zijn met onze voorwaarden en regels.
Ook door gebruik te maken van de lessen aanvaard je de Algemene
voorwaarden en huisregels. Deze vind je op www.sportinaalsmeer.nl.

