Algemene voorwaarden Eat Lift Love
Als lid van Eat Lift Love ben je akkoord met de algemene voorwaarden van Eat Lift Love. Kijk
regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best
doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.
Laatste wijziging: 1 augustus 2019
Artikel 1: Overdraagbaarheid, betalingen, duur en geldigheid
Als lid van Eat Lift Love heb je een pakket personal training sessies afgenomen, een
strippenkaart voor small group trainingen of cursus. Je gaat ermee akkoord dat je
lidmaatschap niet overdraagbaar of toewijsbaar is en dus persoonsgebonden is. Je
lidmaatschap dient per vooruitbetaling (in de vooraf afgesproken termijnen) te worden
voldaan. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd.
Eat Lift Love is gerechtigd de lidmaatschapsprijzen te verhogen. Er kunnen geen rechten
worden ontleend aan acties of speciale aanbiedingen.
Je bent op de hoogte van de geldigheid van de afgenomen sessies.
Een personal training pakket van 12 sessies is 6 maanden geldig, van 24 sessies 12 maanden.
Een strippenkaart van 10 sessies dient te worden opgenomen binnen een tijdvak van 4
maanden, een 25-strippenkaart is 8 maanden geldig.
De PowerMama cursus bevat 8 achtereenvolgende trainingen volgens de vooraf opgegeven
data.
Je hebt geen opzegtermijn, je lidmaatschap eindigt wanneer je sessies of strippen op zijn of
verlopen of de cursus is afgelopen.
Artikel 2: Onderbreking lidmaatschap
Op medische indicatie kan een lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet, mits je een brief van
de huisarts, medisch specialist of behandelend fysiotherapeut overlegt.
Voor de PowerMama cursus geldt dat wanneer je vroegtijdig bevalt of op verzoek van de
verloskundige, arts of fysiotherapeut de cursus moet staken, je de overgebleven trainingen
op een later moment in mag halen.
Artikel 3: Inschrijving en annulering
Inschrijving voor de trainingen met strippenkaart geschiedt via een online ledenportaal,
online agenda https://eatliftlove.nl/clients/. Er kan vier weken vooruit worden gepland en
tot 4 uur voorafgaand aan een training een plekje worden gereserveerd. Geplande sessies
kunnen tot 24 uur vantevoren kosteloos worden geannuleerd via het ledenportaal, daarna is
de geplande afspraak bindend. Restitutie voor gemiste afspraken is niet mogelijk. Het is je
eigen verantwoordelijkheid om trainingsafspraken te plannen en tijdig te annuleren.
Voor cursussen ontvang je een inschrijfformulier en daarmee ga je akkoord met de geplande
data voor de trainingen. Je hoeft je je trainingen niet meer te reserveren. Kun je de training
niet bijwonen en heb je geen medische indicatie, dan heb je geen recht op restitutie.
Artikel 4: Lessen en tijden
De personal training sessies, strippenkaarten en cursussen van Eat Lift Love zijn gebaseerd
op een wekelijkse cyclus. Indien er afwezigheid is van de trainer door welke omstandigheid
dan ook, is het mogelijk om de lessen mee te nemen naar de daarop volgende weken, maar

bestaat er geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook. De lessen van Eat
Lift Love zullen in vakantieperiodes en op officiële en erkende feestdagen mogelijk volgens
een aangepast rooster verlopen, dat vooraf bekend wordt gemaakt. Eat Lift Love behoudt
zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lassen in verband met een naar het
oordeel van Eat Lift Love te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekteverzuim van de
trainer/coach, enig vorm van overmacht of andere door Eat Lift Love te bepalen
omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook. Bij
(langdurige) afwezigheid van de trainer/coach zal Eat Lift Love geheel onverplicht zo spoedig
mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen door
bijvoorbeeld het inzetten van een vervangende trainer/ coach.
Artikel 5: Veiligheid en aansprakelijkheid
Eat Lift Love is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van kleding en andere
eigendommen. Eat Lift Love besteedt alle zorg en aandacht aan veiligheid en verantwoord
bewegen. Desondanks geschiedt het gebruik van de faciliteiten binnen Eat Lift Love geheel
op eigen risico. Eat Lift Love wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van
ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen.
Artikel 6: Privacy en zorgvuldigheid
Je privacy is voor Eat Lift Love van groot belang. Eat Lift Love houdt zich dan ook aan de
privacywetgeving. Dit betekent dat je gegevens en informatie veilig zijn bij Eat Lift Love.
Om je in te kunnen schrijven voor de small group trainingen, dien je een account aan te
maken in het ledenportaal, de online agenda, die via een link op de website van Eat Lift Love
te bereiken is https://eatliftlove.nl/clients/ Om een account aan te maken, vraagt Eat Lift Love
je om een gebruikersnaam, je naam, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum,
(factuur-)adres en wachtwoord. Eat Lift Love gebruikt deze gegevens voor jouw gemak, voor
het versturen van facturen en het geven van informatie omtrent de lessen of het aanbieden
of uitvoeren van de door jouw gewenste producten of diensten van Eat Lift Love.
Je gegevens worden niet verstrekt aan derden.

