Algemene Voorwaarden ZSAcademy
Aanmelden en inschrijven
• Aanmelding voor een gratis training vindt plaats via de mail zsacademy@zsalliance.com
• Inschrijven kan door middel van het inschrijf formulier in te vullen op locatie of te downloaden via de website.
Ingevuld en ondertekend retourneren naar zsacademy@zsalliance.com
• Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden van Zolar Sport Academy te accepteren.
Betalingsvoorwaarden, lidmaatschap en termijnen
• Na de inschrijving volgt er een digitale factuur waarop het verschuldigde bedrag voor deelname aan de
trainingen staat vermeld. Na betaling ontvangt u een digitale deelnamebevestiging.
• Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de op de factuur gestelde termijn.
• Er kan alleen worden deelgenomen aan de evenementen, individuele training of Academy training als het
afgesproken bedrag op het rekeningnummer van stichting ZSAlliance voorafgaand aan de eerste activiteit is
ontvangen.
• Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn vervalt automatisch de inschrijving.
• Deelname aan de activiteiten van Zolar Sport Academy wordt geblokkeerd zolang niet aan de
betalingsverplichtingen is voldaan.
• Zolar Sport Academy is gerechtigd de relatie met de deelnemer te beëindigen bij een betalingsachterstand,
zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
• De abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
• Zolar Sport Academy behoudt zich het recht voor om tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden
voor een prijswijziging wordt je hiervan op de hoogte gebracht.
• Als het maximum aantal deelnemers bij een activiteit is bereikt, word je op een wachtlijst geplaatst voor een
nieuw trainingsuur en krijg je daarvan bericht. Zolar Sport Academy neemt contact met je op zodra er plaats is.

Trainingen
• Zolar Sport Academy behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, programma’s e.d. te wijzigen.
• Bij deelname aan de trainingen is het verplicht om scheenbeschermers en het juiste schoeisel te dragen.
• Tijdens de trainingen luistert de deelnemer goed naar zijn/haar eigen lichaam en volgt de instructies van de
trainer op. Er wordt verwacht dat iedereen deelneemt met een positieve en leergierige houding.
• Tijdens, voor en na de trainingen wordt van de deelnemers verwacht dat zij respect en begrip hebben voor de
trainer en mededeelnemers.
• Discriminerend, intimiderend en provocerend gedrag wordt door de Zolar Sport Academy niet getolereerd.
Indien er sprake is van dit gedrag, wordt de deelname ontzegt.
• De trainingen gaan altijd door. Alleen bij noodsituatie, noodweer, of afwezigheid/ziekte van de trainer gaat de
training niet door en wordt er een inhaalmogelijkheid aangeboden. Als een training niet doorgaat wordt dit
minimaal een uur van tevoren gecommuniceerd.
• Deelname aan de Zolar Sport Academy trainingen doet de deelnemer geheel
op eigen risico.
• Zolar Sport Academy stelt zich niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of gestolen persoonlijke
eigendommen.
• Door je aan te melden bij Zolar Sport Academy geef je toestemming om met foto/video op Instagram,
Facebook, Twitter en op de website geplaatst te worden.
• Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot deelname aan de trainingen, die aangeboden worden
door Zolar Sport Academy, vindt geen restitutie van deelnamegeld plaats.
Beëindigen
• Abonnementen lopen automatisch af aan het einde van de aantal trainingen waarvoor is gekozen op het
inschrijfformulier.
• Het is niet mogelijk om het abonnement stop te zetten wegens vakantie. Wel is het mogelijk om gemiste
individuele trainingen in te halen op andere dagen.
• Het is mogelijk om het abonnement tijdelijk stop te zetten door blessures of andere redenen. Dit dient zo snel
mogelijk worden doorgegeven.
• Stopzetten van individuele en of ZSAcademy training is alleen mogelijk bij langdurige ziekte of blessures
(langer dan 4 weken) waardoor de deelnemer niet meer in staat is de trainingen te volgen. Dit kan doorgegeven
worden via zsacademy@zsalliance.com. Het abonnement stopt per direct en je betaalt voor de tot dan toe
gevolgde trainingen.

