Algemene Voorwaarden Dope Camp 2022
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst
tussen Dope Camp en de natuurlijk persoon (hierna: de Deelnemer) met
betrekking tot het aanbod van en de deelname aan trainingen die worden
aangeboden door Dope Camp.
2. Een overeenkomst tussen Dope Camp en een Deelnemer komt tot stand
op het moment dat de Deelnemer zich aanmeldt voor een (proef)training,
een strippenkaart of een abonnement koopt of feitelijk deelneemt aan een
training van DopeCamp;
Deelname aan training
3. Inschrijven voor een training van Dope Camp kan alleen via aanmelding op
de website of de app. Een Deelnemer kan zich maximaal voor één training
per dag aanmelden. Aanmelden voor meerdere trainingen per dag is
mogelijk in overleg en met instemming van Dope Camp.
4. De overeenkomst die de Deelnemer met Dope Camp heeft is persoonlijk
en niet-overdraagbaar;
5. Deelname aan trainingen geschiedt geheel op eigen risico van de
Deelnemer.
6. Deelnemer is ermee bekend dat een training intensief en blessuregevoelig
is . Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname
aan de trainingen. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor
eigen risico van de deelnemer opgevolgd. Indien een deelnemer
gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien een deelnemer een
andere reden heeft om te twijfelen aan een training deelname, wordt
aangeraden aan om alvorens deel te nemen aan een training eerst advies
in te winnen bij een arts.
7. De Deelnemer is verplicht, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor,
tijdens als na de training te melden evenals veranderingen in zijn/haar
lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst.
8. Dope Camp behoudt zich het recht voor om naar haar oordeel ongeschikte
Deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
Strippenkaarten en abonnementen
9. De strippenkaarten en abonnementen zijn verkrijgbaar in de webshop van
DopeCamp. De strippenkaarten en de abonnementen zijn te gebruiken
voor deelname aan de trainingen zoals is aangegeven bij het betreffende
abonnement of de strippenkaart in de webshop.

10. De strippen op de strippenkaart hebben een beperkte geldigheidsduur, de
geldigheid staat vermeld bij de tarieven in de app en de website. Na
ommekomst van de geldigheidsduur van de strippenkaart eindigt de
overeenkomst van rechtswege. Ongebruikte strippen bij het einde van de
geldigheidsduur worden niet terugbetaald of teruggezet.
11. Een abonnement wordt aangegaan voor steeds één kalendermaand en
wordt steeds stilzwijgend verlengd met één maand. Bij het afsluiten van
een abonnement gedurende de kalendermaand loopt het abonnement tot
het einde van de betreffende kalendermaand en wordt het door de
Deelnemer verschuldigde abonnementsgeld voor die maand naar rato
berekend.
12. De Deelnemer is het overeengekomen bedrag voor een abonnement
steeds maandelijks verschuldigd. Het abonnementsgeld dient door de
Deelnemer te worden voldaan op het tijdstip en de wijze zoals is
overeengekomen met de Deelnemer bij het aangaan van het abonnement.
Opzegging
13. Opzegging van het abonnement dient schriftelijk te gebeuren met een
e-mailbericht naar ewout@dopecamp.nl en dient uiterlijk 10 dagen voor
het einde van de kalendermaand te gebeuren. Indien de opzegging niet
aan de voornoemde voorwaarden voldoet, wordt het abonnement met één
maand verlengd en eindigt na ommekomst van die maand.
14. Bij een (tussentijdse) beëindiging vindt geen (gedeeltelijke) terugbetaling
plaats van (ongebruikte) strippen van een strippenkaart of betaalde
abonnementstarieven.
Annulering deelname training door Deelnemer
15. Een Deelnemer dient een aanmelding voor een training te annuleren
uiterlijk binnen de gestelde termijn zoals aangegeven bij de betreffende
training in de app of de website.
16. Indien een Deelnemer met gebruikmaking van de strippenkaart nalaat de
aanmelding te annuleren of niet op de training aanwezig is, blijft de
Deelnemer deze strip verschuldigd. De strip wordt niet teruggezet op het
account van de Deelnemer of terugbetaald.
17. Indien een Deelnemer met een abonnement niet tijdig annuleert of niet op
de training aanwezig is, zal de Deelnemer eerst een waarschuwing
ontvangen. De eerste keer dat niet tijdig wordt geannuleerd of de
Deelnemer niet aanwezig is op de training, zullen geen extra kosten in
rekening worden gebracht bij de Deelnemer. Bij iedere volgende keer dat
een Deelnemer met een abonnement te laat annuleert of niet aanwezig is,
zal DopeCamp een boetebedrag van € 10,- in rekening brengen. De
Deelnemer ontvangt hiervoor een factuur die binnen de op de factuur
vermelde termijn moet worden voldaan.

18. Dope Camp behoudt zich het recht voor het abonnement van een
Deelnemer met onmiddellijke ingang te beëindigen of op te schorten,
zonder dat een ingebrekestelling is vereist, op het moment dat de
verschuldigde boete niet binnen de gestelde termijn is voldaan.
Annulering training door Dope Camp
19. Dope Camp behoudt zich het recht voor een training bij onvoldoende
belangstelling te annuleren. Bij gevaarlijke weersomstandigheden,
waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een
training worden afgelast.
Aansprakelijkheid
20. Dope Camp niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van
persoonlijke eigendommen door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens
of in verband met de door Dope Camp georganiseerde trainingen.
21. Deelname aan de trainingen en het opvolgen van traingingsadviezen zijn
op eigen risico van de Deelnemer. Dope Camp is niet aansprakelijk voor
lichamelijk letsel, blessures of andere vormen van de schade opgelopen
tijdens of in verband met door Dope Camp georganiseerde trainingen.
Wijzigingen
22. Dope Camp heeft het recht wijzigingen door te voeren in deze algemene
voorwaarden. Dope Camp zal de voorgenomen wijzigingen aan de
Deelnemer communiceren alsmede de datum waarop de wijziging in
werking treedt. Indien een Deelnemer niet akkoord gaat met wijzigingen
heeft de Deelnemer het recht de overeenkomst met Dope Camp op te
zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in de werking
treden. De gewijzigde algemene voorwaarden treden in de plaats van de
eerdere versie van de algemene voorwaarden.
23. Dope Camp is gerechtigd prijswijzigingen in de abonnementstarieven door
te voeren. Dope Camp zal de Deelnemer schriftelijk op de hoogte brengen
van een voorgenomen prijswijziging en de datum waarop de prijswijziging
ingaat. Indien een Deelnemer niet akkoord gaat met een prijswijziging dan
dient de Deelnemer het abonnement op te zeggen tegen de datum waarop
de prijswijziging in werking treedt.
24. De tarieven voor de aanschaf van een strippenkaart kunnen wijzigen, de
vigerende tarieven staan vermeld in de webshop van DopeCamp.
Privacy
25. De Deelnemer stemt ermee in dat de door de Deelnemer verstrekte
(persoons)gegevens door Dope Camp bewaard worden. Dope Camp zal
omgaan met de gegevens met inachtneming van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. De gegevens zullen niet voor een
ander doeleinde gebruikt worden dan voor de bedrijfsvoering van Dope

Camp. Op de overeenkomst tussen de DopeCamp en de Deelnemer is de
privacyverklaring van toepassing zoals vermeld op de website en in de app
van DopeCamp.
Toepasselijk recht
26. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele
geschillen die mochten naar aanleiding van de ontstaan in verband met de
overeenkomst tussen Dope Camp en de Deelnemer zullen worden
voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam;

