
Algemene voorwaarden Ad-Fys 
 
 

Mocht je na het lezen van de algemene voorwaarden nog vragen hebben, 
laat het me dan weten. 
 
Betaling: 
Voor de abonnementen wordt een factuur gestuurd naar je mailadres. 
De abonnementen worden op het moment van inschrijven maandelijks 
voldaan. 
 
Afmelding: 
Mocht je verhinderd zijn voor een training, meld je dan schriftelijk minimaal 2 
uur voor de training af zodat je de les nog kan inhalen in die maand. Zo niet, 
dan wordt het gezien als een gevolgde les. 
 
Inhalen van een training: 
Mocht je je op tijd hebben afgemeld dan kun je de training in dezelfde maand 
inhalen op één van de trainingsmomenten. 
 
Het afzeggen van een training dient ALTIJD en uitsluitend per mail plaatst te 
vinden via het mailadres annemarie@ad-fys.nl (en het eventuele recht op 
verplaatsing) ontvang je via genoemd mailadres een bevestiging. 
 
Melden medische informatie 
Meld wanneer er bepaalde fysieke klachten zijn zodat ik daar, voor zover 
mogelijk, rekening mee kan houden tijdens de trainingen. 
 
Waarborg privacy /AVG 
Uiteraard houd ik me aan de van toepassing zijnde Nederlandse regelgeving 
op het gebied van privacy en/of het verwerken van  
(persoons-)gegevens. Ik garandeer je dat ik jouw gegevens vertrouwelijk en 
zorgvuldig behandel. Op de website www.ad-fys.nl vind je mijn uitgebreide 
Privacy Statement. 
 
Deelname aan het “Kom in beweging-traject”  
Aan de deelname aan bovenstaand traject zijn een aantal, hierna 
opgenomen, specifieke voorwaarden gekoppeld. 
 
Betaling 
De investering in jouzelf voor dit traject bedragen € 997. Betaling daarvan 
dient ineens te geschieden en door mij ontvangen te zijn, uiterlijk de dag 
voorafgaand aan de start van het traject.  
 
Bij betaling in gedeelten gelden onderstaande bedragen per gedeelte: 



Betaling in 2 termijnen: € 504 per termijn 
Betaling in 3 termijnen: € 339 per termijn. 
 
De betaling van de eerste termijn dient door mij ontvangen te zijn uiterlijk de 
dag voor aanvang van het traject. De betaling van de tweede en/of derde 
termijn dient binnen twee maanden respectievelijk vier maanden na de 
betaling van de eerste termijn door mij ontvangen te zijn. Vorenstaande 
bepalingen zijn ook van toepassing indien het traject, om welke reden ook, 
onderbroken en/of gestopt wordt. 
 
Afzeggen sessie(s) Kom in beweging-traject 
Mocht je, onverhoopt, een sessie moeten afmelden, dan geldt het volgende. 
Indien een sessie meer dan 24 uur voorafgaand aan de sessie afgezegd 
wordt, dan kan de sessie, in overleg, verplaatst worden naar een ander 
tijdstip, maar binnen zes maanden na de datum van de oorspronkelijke 
sessie. Het afzeggen van een sessie binnen 24 voorafgaand aan een sessie 
leidt tot het vervallen van (het recht op) de sessie. 
 
Het afzeggen van een sessie dient ALTIJD en uitsluitend per mail plaats te 
vinden via het mailadres annemarie@ad-fys.nl (en het eventuele recht op 
verplaatsing) ontvang je via genoemd mailadres een bevestiging. 
 
Onderbreking Kom in beweging-traject 
Indien je het traject, om jouw motiverende redenen, wenst te onderbreken, 
kunnen de sessies die nog niet gebruikt zijn “on hold” gezet worden. Het “on 
hold” zetten/uitstellen van de nog niet genoten sessies kan voor de duur van 
maximaal zes maanden. Genoemde termijn wordt gerekend vanaf de eerste 
nog niet genoten sessie en vervolgens toegepast op alle daarna nog niet 
genoten sessies. Het restant van het traject wordt, gelet op vorenstaande, 
voor dat gedeelte maximaal een half jaar in tijd naar achter opgeschoven. 
Ook voor de onderbreking van het traject geldt dat dit geen reden is om de 
betaling(en) van het traject, zoals hiervoor opgenomen, te wijzigen en/of op 
te schorten. Teruggaaf van gelden is uitgesloten. 
 
 
 

 


