Algemene voorwaarden
Deelnemer en FlexSport komen het volgende overeen:
1. Flexsport Smallingerland
Deelnemer maakt gebruik van FlexSport Smallingerland als platform om op een flexibele
manier te sporten bij een sportaanbieder en gaat akkoord met de algemene voorwaarden
van FlexSport en eigen regels van de sportaanbieder.
2. Informatie
Deelnemer gaat akkoord met de spelregels van FlexSport:
a. Deelnemer maakt eerst een account aan voordat er gesport kan worden.
b. Deelnemer meldt zich via de Sportbedrijf Drachten app aan voor een training/les en
betaald voorafgaande aan de training het betaalverzoek welke te vinden is op de
informatiepagina van de training/les.
c. Deelnemer meldt zich bij verhindering rechtstreeks af bij de trainer/sportaanbieder via de
beschikbare contactgegevens op de informatiepagina van de training/les.
d. Deelnemer is verplicht om over te gaan tot betaling als eenmaal voor de training/les is
aangemeld en ontvangt geen restitutie bij verhindering.
e. Deelnemer deelt voorafgaande aan de training/les zijn volledige naam en de naam van de
rekeninghouder die het betaalverzoek heeft voldaan. Deelnemer toont ook een
betalingsbevestiging (op de telefoon) aan de trainer/docent.
f. Deelnemer geeft toestemming dat de sportaanbieder uw naam deelt met FlexSport.
g. Deelnemer mag bij verhindering iemand anders sturen, mits de vervanger beschikt over de
naam van de deelnemer, rekeninghouder van betaling en de betalingsbevestiging kan tonen.
h. Deelnemer bezit een geldende aansprakelijkheidsverzekering (ook wel WA-verzekering).
i. Deelnemer erkent dat FlexSport op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld
voor enige schade.
3. Gevolgen bij het niet nakomen van verplichtingen
FlexSport behoud zich het recht om deelnemers van het platform af te halen wanneer zij
herhaaldelijk afspraken niet nakomen.
Indien deelnemer nalatig is in het voldoen van het betaalverzoek, ontvangt het hiervoor een
eenmalige waarschuwing om dit alsnog binnen twee werkdagen te doen. Wanneer
deelnemer niet overgaat tot betaling, behoudt FlexSport zich het recht om het account per
direct te blokkeren.
4. Duur van het contract
De overeenkomst is geldig gedurende de gehele periode dat deelnemer gebruikt wenst te
maken van FlexSport.
5. Opzegtermijn
Er is geen sprake van een opzegtermijn. Wanneer deelnemer gedurende een periode geen
gebruik wenst te maken van FlexSport hoeft deelnemer geen actie te ondernemen.
Deelnemer kan op elk moment FlexSport verzoeken het account te blokkeren.
6. Vergoeding en kosten
De kosten opgebouwd uit:
Kosten deelname training/les per deelname aan sportaanbieder:

€4,00

Kosten deelname training/les per deelname aan FlexSport:
Totaal kosten per deelname:

€1,00
€5,00

De getoonde bedragen zijn inclusief btw en andere vergoedingen hoe dan ook genaamd.
Er zijn voor de deelnemer geen kosten verbonden aan het aanvragen van een account

Deelnemer accepteert de voorwaarden, zoals deze hierboven zijn opgenomen.

