
Algemene voorwaarden ReNa Wandelsport

Doel
ReNa Wandelsport zorgt met leuke wandeltrainingen voor een 
bewuste opbouw van conditie en verbetering van techniek. Niet 
binnen, maar buiten in de prachtige natuur. Samen wandelen, andere 
mensen ontmoeten waarbij iedereen op zijn eigen niveau werkt aan 
gezondheid en vitaliteit. Niet met té ambitieuze trainingsplannen 
of ingewikkelde instrumenten, maar met een haalbaar programma 
op maat én persoonlijke begeleiding. Een wandeltraining bestaat 
uit een warming up, een kern en een cooling down. De kern bestaat 
o.a. uit loopscholing, houding, kracht, uithoudingsvermogen, 
conditieopbouw, snelheid, etc.

Aansprakelijkheid
Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart Deelnemer 
(hij/zij) geheel op eigen risico en eigen verantwoording deel te 
nemen aan trainingen/activiteiten van ReNa Wandelsport. ReNa 
Wandelsport en zijn trainer(s) zijn niet aansprakelijk voor enige 
blessure/letsel(schade) of andere schade die Deelnemer mocht 
oplopen tijdens of ten gevolge van een training/activiteit. Instructies 
van de trainer(s) worden door Deelnemer voor en onder eigen 
verantwoordelijkheid uitgevoerd. Tevens is ReNa Wandelsport niet 
aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke 
eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in 
verband met de door ReNa Wandelsport georganiseerde trainingen/
activiteiten. Deelnemer dient bij twijfel eerst de (huis)arts of 
fysiotherapeut te raadplegen of hij kan deelnemen aan trainingen/
activiteiten van ReNa Wandelsport.

ReNa Wandelsport spant zich in aan haar verplichtingen te voldoen. 
ReNa Wandelsport kan niet garanderen dat trainingen te allen tijde 
zonder beperkingen of onderbrekingen zullen plaats vinden. Bij 
bepaalde weersomstandigheden, zoals onweer, hoge temperaturen, 
enorme neerslag of gladheid, kunnen de wandeltrainingen komen te 
vervallen. Dit ter beoordeling van ReNa Wandelsport. Bij ziekte van 
de wandeltrainer, zal getracht worden een  gediplomeerde trainer 
als vervanger te regelen.

Tarieven en betalingen
De tarieven van Sportief Wandelen, Nordic Walking en het 
wandeluurtje staan vermeld op het Inschrijfformulier. De op het 
Inschrijfformulier overeengekomen maandelijkse bijdrage zal rond 
de eerste van de maand gefactureerd worden. De factuur dient 
binnen 30 dagen na factuurdatum voldaan te zijn. Kosten van 
deelname aan overige activiteiten, evenementen, cursussen etc. van 
ReNa Wandelsport dient Deelnemer vooraf bij inschrijving te voldoen 
door overboeking op het rekeningnummer van ReNa Wandelsport.

Indien Deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen 
voldoet, is Deelnemer van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe 
een nadere aanmaning en/of ingebrekestelling vereist is. ReNa 
Wandelsport is in dat geval gerechtigd vanaf de vervaldatum van de 
factuur wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van 
algehele voldoening van de factuur. Alle eventuele kosten, zowel 
gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door ReNa Wandelsport 
worden gemaakt om de nakoming van de betalingsverplichtingen 
van Deelnemer af te dwingen, komen ten laste van Deelnemer.

Duur en beëindiging 
Door ondertekening van het inschrijfformulier bevestigt Deelnemer 
vanaf de op het inschrijfformulier genoemde ingangsdatum 
voor onbepaalde tijd deel te nemen aan de trainingen van ReNa 
Wandelsport.

Indien Deelnemer niet meer aan trainingen van ReNa Wandelsport 
wil deelnemen, heeft hij één (1) maand opzegtermijn tegen het einde 
van een kalendermaand. Opzegging dient schriftelijk (per post of per 
e-mail) te geschieden. Contactgegevens van ReNa Wandelsport zijn 
te vinden op de website (www.renawandelsport.nl).

Privacy / verwerking persoonsgegevens
ReNa Wandelsport verwerkt persoonsgegevens van Deelnemer. 
Deelnemer stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens door ReNa 
Wandelsport bewaard zullen worden. ReNa Wandelsport verklaart 
hierbij dat alle persoonsgegevens worden verwerkt volgens de Wet 
bescherming persoonsgegevens en de persoonsgegevens met het 
oog op de privacywetgeving noch ter inzage aan derden zal geven 
noch zal verkopen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Op het Inschrijfformulier en de Algemene Voorwaarden is Nederlands 
recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar 
aanleiding van of in verband met het Inschrijfformulier of de 
Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter te Utrecht.

Overige bepalingen 
Foto’s/video’s gemaakt tijdens trainingen/activiteiten kunnen 
worden gebruikt op de website en sociale media ter promotie van 
de activiteiten van ReNa Wandelsport of voor evaluatie van de 
trainingen. Indien Deelnemer zichzelf niet op foto’s/video’s op de 
website en sociale media terug wilt zien, kan Deelnemer dit uiteraard 
aangeven.

Op algemeen erkende feestdagen en tijdens de week van de 
Nijmeegse 4-Daagse (derde week van juli) zullen er geen trainingen 
plaatsvinden, tenzij anders afgesproken.

Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet 
rechtsgeldig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van de 
Algemene Voorwaarden onverkort van kracht. ReNa Wandelsport 
en Deelnemer zullen over de bepaling(en) welke niet rechtsgeldig is 
(zijn) overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen 
die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking 
van de te vervangen regeling.
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