Actievoorwaarden ‘FitStap Proefles’
Op de actie ‘FitStap Proefles’ (hierna te noemen: ‘proefles’) zijn de volgende voorwaarden van
toepassing. De actie wordt georganiseerd door KWBN in samenwerking met de door KWBN opgeleide
FitStap coaches.
De actie
1. De proefles heeft een waarde van € 12,- welke niet in geld terugbetaald kan worden.
2. De actieperiode loopt van april 2018 tot en met 31 december 2018.
3. Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
Deelname
1. Proefpersonen mogen nog niet eerder deelgenomen hebben aan het FitStap programma.
2. Iedere deelnemer heeft recht op 1 proefles.
3. Per les kan er maximaal 1 persoon een proefles volgen, vol=vol.
4. Deelname vindt plaats nadat de proefpersoon zich online heeft ingeschreven voor de proefles en
akkoord heeft gekregen van de FitStap coach.
5. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de actievoorwaarden.
FitStap app
1. Bij deelname van een proefles heeft de deelnemer geen toegang tot de FitStap app.
Privacy
1. Alle persoonsgegevens die in het kader van de actie van de deelnemers worden verkregen
worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.
Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer zich er tevens mee akkoord dat zijn
gegevens aan KWBN ter beschikking worden gesteld. De deelnemer heeft op elk moment het
recht te verzoeken dat zijn gegevens uit de database worden verwijderd. Hoe KWBN met uw
persoonsgegevens omgaat kunt u lezen in onze privacyverklaring.
Aansprakelijkheid
1. FitStap (KWBN) is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van
deelname aan de actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van:
1. het niet kunnen deelnemen aan de actie;
2. uitsluiting van deelname of diskwalificatie.
Wijzigingen
1. KWBN heeft het recht om deze algemene actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van
deze voorwaarden worden op de website bekend gemaakt.
2. KWBN behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te
beëindigen en/of de gecommuniceerde actie, actieperiode en/of aanvullende actievoorwaarden te
wijzigen.
Slot
1. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit
voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.
2. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien beslist KWBN.

