Huishoudelijk regelement DE KRACHTBOX
Dit huishoudelijk regelement is een aanvulling op onze Algemene Leveringsvoorwaarden.

Abonnement: Na de minimale periode waarvoor u uw abonnement heeft afgesloten is het
abonnement schriftelijk opzegbaar met inachtneming van 1 kalendermaand.
Openingstijden: De Krachtbox is open tijdens de lessen op ons rooster. Buiten de lestijden is de
trainingslocatie gesloten. Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht per e-mail. Telefonisch zijn wij
bereikbaar op de tijden die u terug vindt op onze website.
De Krachtbox is gesloten op officiële feestdagen.
De Krachtbox community en app: Om deel te kunnen nemen aan de trainingen dient u uw
Krachtbox account te activeren.
Lessen: De Krachtbox verzorgt diverse lessen per week. In De Krachtbox app vind u het lesrooster,
via dit rooster kunt u uw lessen reserveren en afmelden.
De Krachtbox heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een training bij onvoldoende belangstelling
te annuleren. Per les dienen minimaal 4 deelnemers aanwezig te zijn.
De Krachtbox is gerechtigd het trainingsrooster aan te passen. Deze wijzigingen zijn altijd zichtbaar
in onze app.
Reserveren: De deelnemer dient zich voorafgaand aan één van de lessen aan te melden via De
Krachtbox app. Zonder aanmelding heeft de deelnemer geen recht op deelname aan de les.
Credits: Per week ontvangt u uw credits, welke gebruikt kunnen worden voor het reserveren van de
lessen. Tot 2 uur voor de les kan de les met behoud van de credit geannuleerd worden. Credits
blijven 2 maanden geldig.
Weersomstandigheden: Bij buitengewone weersomstandigheden zoals bliksem, storm of sneeuw
vervallen de trainingen bij De Krachtbox. In dat geval worden de in rekening gebrachte credits
teruggeboekt.
Kleding: U dient zich te kleden op de weersomstandigheden. Zorg ervoor dat u sportieve kleding
draagt in laagjes zodat u op alle weertypen bent voorbereid.
Materiaal: Tijdens de lessen die De Krachtbox aanbiedt willen wij u vragen om op een verantwoorde
manier om te gaan met het trainingsmateriaal en ten alle tijden de instructies van onze trainers op
te volgen met betrekking tot het gebruik van materiaal.
Laat de instructeur weten wanneer u nieuw bent of voor het eerst deelneemt aan een bepaalde
activiteit en wanneer u gezondheidsproblemen heeft. Neem alleen deel aan activiteiten die passen
bij uw conditiepeil.

