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Algemene voorwaarden BOOTZ Bootcamps 

1. BOOTZ Bootcamps behoudt het recht een training bij onvoldoende belangstelling te 

annuleren of locatie te veranderen. 

2. BOOTZ Bootcamps behoudt het recht bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder 

onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, een training te annuleren. 

3. BOOTZ Bootcamps maakt gebruik van de Sport-Planner app voor het aanschaffen van een 

abonnement, trainingsagenda en inschrijvingen voor trainingen. Bij het aanmaken van een 

account gelden de voorwaarden van de Sport-Planner app voor de accounteigenaar. 

4. Abonnementen, losse lessen en Strippenkaarten kunnen worden aangeschaft via Sport-

Planner en zijn 6 mnd. geldig vanaf aankoopdatum. 

5. Aanmelden kan nog tot een uur van tevoren via Sport-Planner. Mocht je niet in de 

gelegenheid zijn om het via Sport-Planner te doen dan kan het via communicatiekanalen: 

telefonisch of via de Groepsapp ‘BOOTZ [locatie]’ op Whatsapp. BOOTZ Bootcamps zal dan 

de aanmelding voor je doen in Sport-Planner. 

6. Annuleren van de les kan 3 uur van tevoren door je af te melden via Sport-Planner, maar kan 

ook via communicatiekanalen: telefonisch, e-mail of de Groepsapp ‘BOOTZ [locatie]’ of 

Whatsapp. BOOTZ Bootcamps zal dan de afmelding in de Sport-Planner app doen. De strip 

zal dan worden teruggeboekt. Deze les kun je inhalen op een andere dag als er een 

(extra)training is ingepland. Bij afzeggingen korter dan 3 uur voor aanvangstijd, vervalt de 

strip. 

7. Tussentijds wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, tijden, locaties, 

programma’s, kan tot 10 minuten voor aanvang van de training. 

8. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het 

buitenland, te beoordelen door BOOTZ Bootcamps, kan de geldigheid van de strippenkaart 

of het abonnement worden opgeschort. 

9. Restitutie is alleen mogelijk als er sprake is van een overmachtssituatie. 

10. Betaling geschiedt via de Sport-Planner app en zal worden overgeboekt naar BOOTZ 

Bootcamps rekeningnummer (handelsnaam VIPCadeaus/BOOTZ Bootcamps) NL15 INGB 

0006065839. 

11. Er zijn geen terugbetalingen mogelijk op je lessen, in geval van regel 2 wordt de betaalde les 

op een ander datum en tijdsstip kosteloos gegeven.  

12. Annuleren van een bestelling kan tot 2 weken na aanschaf van de 

les/strippenkaart/maandabbo. Langer dan 2 weken wordt er naar de situatie gekeken.  

13. Overeengekomen tarieven zijn inclusief BTW tenzij anders overeengekomen. Tarieven 

worden elk jaar op 1 januari opnieuw geïndexeerd. De deelnemer wordt schriftelijk van de 

indexatie op de hoogte gesteld. 

14. Je stemt ermee in dat jouw gegevens door BOOTZ Bootcamps bewaard zullen worden. 

BOOTZ Bootcamps verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch 

verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving. Zie ook de Privacyverklaring 

van BOOTZ Bootcamps. 
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15. Deelname aan een training van BOOTZ Bootcamps geschiedt geheel op eigen risico. BOOTZ 

Bootcamps is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers 

mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.  

16. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is 

BOOTZ Bootcamps niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke 

eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door BOOTZ 

Bootcamps georganiseerde activiteiten. Voor deelname aan de trainingen geldt een 

minimumleeftijd van 17 jaar. 

17. Een training van BOOTZ Bootcamps is intensief en in sommige gevallen blessuregevoelig. 

Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. 

Indien je gezondheidsklachten of ernstig overgewicht hebt, of indien je een andere reden 

hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, adviseert BOOTZ Bootcamps eerst een 

bezoek aan de (sport)arts. 

18. BOOTZ Bootcamps behoudt het recht om naar zijn beoordeling ongeschikte deelnemers uit 

te sluiten van deelname aan een training. 

19. Je verklaart met ingang van heden, geheel op eigen risico en eigen verantwoording deel te 

nemen aan de trainingen van BOOTZ Bootcamps. 

20. Je verklaart dat je voor dergelijke trainingen een eigen risicoverzekering hebt afgesloten, of 

zal afsluiten, of dat je dusdanig verzekerd bent dat je voor een eventueel ongeval (inzake 

materiele, lichamelijke, of geestelijke schade) genoegzaam verzekerd bent. 

21. BOOTZ Bootcamps behoudt het recht verandering aan te brengen in de bovenstaande 

beleidsnormen. 

Contactgegevens BOOTZ Bootcamps 

D.M. (Diana) van Putten 

Gerda Brautigamsingel 6 

2331 SJ LEIDEN 

E-mail: bootzbootcamps@gmail.com 

Website: www.bootzbootcamps.nl  

Tel. 06-22225501 

Geregistreerd onder handelsnaam VIPCadeaus/BOOTZ Bootcamps 

KvK nr: 28085521 
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