
Algemene voorwaarden 
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien u zich als deelnemer bij BootcampReek heeft 
ingeschreven voor het volgen van een recreatieve sportactiviteit (ook van toepassing bij een 
proefles). 
 
Met BootcampReek sluit u een overeenkomst betreffende recreatieve sport activiteiten.  
 
De deelnemer dient minimaal 5 minuten voor aanvang van de sportactiviteit aanwezig zijn. 
 
Plaats en tijdstip  

BootcampReek; 

 maakt via de website bekend waar en wanneer de sportactiviteit plaatsvind. 

 maakt gebruikt van seizoenen waardoor de exacte plaats kan variëren, echter altijd binnen 
het grondgebied van Reek of de directe omgeving. 

 is gerechtvaardigd om bij calamiteiten, sportactiviteiten in het geheel of gedeeltelijk te 
verplaatsen naar een ander tijdstip en/of locatie, zonder dat BootcampReek aansprakelijk 
kan worden gesteld tot enige vorm van schadevergoeding of boete.  

 
Aanmelding/Inschrijving 

 Elke nieuwe deelnemer heeft recht op 1 gratis proefles, mits de deelnemer in de afgelopen 
12 maanden geen lid is geweest van BootcampReek.  

 Aanvragen van een proefles kan worden gedaan via de website, d.m.v. bekendmaking van 
naam, e-mailadres en telefoonnummer van de betreffende deelnemer. De deelnemer 
ontvangt z.s.m. een digitale bevestiging voor de eerst volgende mogelijkheid om deel te 
kunnen nemen.  

 Deelname aan BootcampReek kost € 5,- per les, welke alleen van toepassing is bij instappen 
in een lopende maand. Het is niet mogelijk om losse lessen te volgen. 

 Elke nieuwe deelnemer schrijft zich in via de website BootcampReek.nl en ontvangt zo 
spoedig mogelijk een digitale bevestiging hiervan.   

 Indien er meer deelnemers zich aanmelden dan BootcampReek kan plaatsen, wordt er geen 
definitieve overeenkomst gesloten met de deelnemer. Er wordt contact opgenomen met 
deze deelnemer(s), middels een digitaal bericht. Er wordt door BootcampReek met een 
wachtlijst gewerkt en het is aan de deelnemer of deelnemers om op de wachtlijst te worden 
bijgeschreven. Deze deelnemer zal met voorrang geplaatst worden, zodra er mogelijkheden 
hiertoe zijn.  

 Indien er naar het oordeel van BootcampReek onvoldoende deelnemers staan ingeschreven, 
dan is BootcampReek bevoegd om de sportactiviteiten van BootcampReek te annuleren. 

 Opzeggingen dienen voor de 25e van de lopende maand door te worden gegeven via 
info@bootcampreek.nl.  

 
Verhindering  

 Indien de activiteit geheel of gedeeltelijk niet door de deelnemer kan worden gevolgd kan de 
sportactiviteit niet worden ingehaald. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien 
BootcampReek anders beslist.  

 De deelnemer dient minimaal 2 uur voor deelname aan de sportactiviteit, telefonisch de 
afmelding door te geven bij BootcampReek. (whats-app/telefonisch contact/SMS) 

 
 
 
 



Relevante medische gegevens  
Deelnemer is; 

 verplicht buitensporige vermoeidheid/ernstige medische klachten dan wel lichamelijke 
klachten voor aanvang van de sportactiviteit te melden bij de trainer van BootcampReek. 

 verplicht (chronische) medische aandoeningen die direct betrekking kunnen hebben van het 
ondergaan van de activiteit, vooraf te melden. 

 persoonlijk verantwoordelijk om zijn/haar medische gezondheid in te schatten. 

 heeft bij het oplopen van een ernstige blessure of het ondergaan van een  operatie, de  
mogelijkheid om de overeenkomst (tijdelijk) stop te zetten. De deelnemer zal dit direct na 
het incident of bij het bekend worden van, bij BootcampReek kunnen melden, waarna er 
naar redelijkheid in overleg met BootcampReek een passende oplossing zal plaatsvinden. 

 
Betalingen/lesgeld 

 Het door u verschuldigde lesgeld, betreffende een maanddeelname aan de sportactiviteiten, 
te betalen aan BootcampReek. 

 Gedurende de lopende maand worden de prijzen van de aangeboden diensten niet 
verhoogd.  

 BootcampReek is bevoegd om het lesgeld te verhogen, dit zal ten alle tijden gemeld worden 
op de website www.bootcampreek.nl. 

 Indien een deelnemer zijn/haar betalingsverplichtingen niet nakomt of indien een incasso 
gestorneerd wordt, zullen de inningskosten die bootcampReek hiervoor moet maken en het 
lesgeld voor rekening zijn van de deelnemer. 

 Indien het verschuldigde lesgeld niet voor de 7e dag van de nieuwe maand kan worden 
geïncasseerd, wordt de deelnemer vanaf dat tijdstip uitgesloten van deelname.  

 Bij afwezigheid van de deelnemer of een gedeelte hiervan, vind er geen restitutie van het 
lesgeld plaats. 

 Onacceptabel gedrag, in welke vorm dan ook, is altijd een geldige reden tot uitsluiting van de 
sportactiviteit, zonder dat de deelnemer recht heeft op enige vorm van restitutie. 

 
Aansprakelijkheid 
BootcampReek kan niet aansprakelijk worden gesteld door een deelnemer en/of derden:  

 door het aanvaarden van de sportactiviteit bestaat het risico op blessure(s) en materiële 
slijtage/schade, onbruikbare kleding of goederen. 

 wanneer tijdens het deelnemen van de sportactiviteit, door welke oorzaak ook, goederen 
dan wel toebehorende zaken verloren gaan.  

 op het moment dat de deelnemer op welke manier dan ook schade lijdt.  

 wanneer een deelnemer schade toebrengt bij andere deelnemers wanneer deze schade 
voortkomt aan het niet opvolgen van de gegeven instructies.  

 Voor de gevolgen van het parkeren van een auto/fiets/of elk willekeurig ander 
vervoermiddel gedurende de sportactiviteit.  

 wanneer een deelnemer schade toebrengt bij andere deelnemers  welke buiten het bereik 
van BootcampReek liggen.  

 indien een deelnemer lichamelijke klachten ontwikkelt tijdens de sportactiviteit verzorgt 
door BootcampReek en hierdoor schade oploopt en een beperking ontwikkeld in zijn/haar 
functioneren. 

 
 
 
 
 

http://www.bootcampreek.nl/

