
Algemene voorwaarden en privacy Outdoor Energy 

 

Outdoor Energy gevestigd te Berkel-Enschot en ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder 
nummer: 77377168 

Artikel 1 – Deelnemer  

Een ieder die zowel mondeling als schriftelijk een overeenkomst sluit met Outdoor Energy voor 
proeflessen, groepsbootcamp, personal- en duo bootcamp, kinderfeestjes en bootcamp voor 
sportverenigingen en bedrijven.  

Artikel 2 – Toepasselijkheid  

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen 
Outdoor Energy en Deelnemer.  

2.2 Outdoor Energy behoud zich het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te 
wijzigen. 

2.3 Zowel door de aanschaf van een dag- rittenkaart voor de groepsbootcamp alsook de 
deelname aan personal-duo bootcamp, kinderfeestjes, sportvereniging en bedrijfs bootcamp, 
hierna te noemen Bootcamp(s), verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze algemene 
voorwaarden. 

Artikel 3 – Overeenkomst/Inschrijfformulier  

3.1 De Overeenkomst tussen Deelnemer en Outdoor Energy komt tot stand op het moment dat 
de Deelnemer van de groeps, personal en duo bootcamp de verzochte informatie over de 
Bootcamps op een inschrijfformulier heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend. Voor 
kinderfeestjes en bootcamp voor sportverenigingen en bedrijven, geldt een mondelinge 
overeenkomst. 

3.3 Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens - waarvan Outdoor Energy aangeeft dat deze 
wenselijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de 
uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn - tijdig aan Outdoor Energy worden verstrekt. 

3.4 De Overeenkomst is persoonsgebonden en Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en 
plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten Overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. 



3.5 Indien een Deelnemer middels het inleveren van het Inschrijfformulier door wat voor 
omstandigheid dan ook besluit niet door te gaan is de Deelnemer gerechtigd om gedurende 14 
dagen na het indienen van het formulier de met Outdoor Energy gesloten Overeenkomst te 
herroepen. 

3.6 Indien de Deelnemer de Overeenkomst als bedoeld in artikel 3.1 herroept, dan ontvangt 
Deelnemer alle door Deelnemer aan Outdoor Energy gedane betalingen retour. Indien 
Deelnemer reeds een Bootcamp heeft genoten, is Deelnemer als gevolg van de reeds genoten 
Bootcamp jegens Outdoor Energy uitsluitend aansprakelijk voor de vergoeding van de waarde 
van die Bootcamp. Deze vergoeding zal door Outdoor Energy worden verrekend. 

Artikel 4 - Prijzen en betaling  

4.1 De Deelnemer zal gebruik maken van de bij het afsluiten van de Overeenkomst door 
Outdoor Energy gecommuniceerde betaalwijzen. 

4.2 De dag-rittenkaart voor de groepsbootcamp, dienen vooraf volledig betaald te worden. De 
personal-duobootcamp dienen vooraf per 4 weken betaald te worden. Kinderfeestjes, 
sportvereniging en bedrijfs bootcamp betalen vooraf uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de 
bootcamp. 

4.4 Outdoor Energy heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien 
een Deelnemer niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan. 

4.3 Betalingen die reeds door Deelnemer zijn gedaan worden niet gerestitueerd, tenzij sprake is 
van een rechtsgeldige herroeping door de Deelnemer in de zin van artikel 3.5. 

4.4 Outdoor Energy behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en 
wijzigen. 

4.5 De door de Deelnemer verschuldigde vergoeding voor de Bootcamps, welke als gevolg van 
omstandigheden buiten de macht van Outdoor Energy liggen niet worden voltooid, zullen niet 
worden vergoed. 

4.6 Door gebruik van een rittenkaart is Deelnemer verantwoordelijk voor het tijdig opmaken 
van de lessen. Is de periode van 14 en/of 16 weken verstreken en gaat Deelnemer door zal 
Outdoor Energy een vervolg betaling met Deelnemer overleggen. Tenzij er een geldende reden, 
als blessure, zwangerschap, landelijke crisis aan de orde is zal Deelnemer en Outdoor Energy 
samen naar een oplossing zoeken. 

  



Artikel 5 - Annulering  

5.1 Deelnemer van groepsbootcamp, personal- en duobootcamp dient zich uiterlijk 1 uur voor 
aanvang van de bootcamp af te melden via een mail en/of een persoonlijk whatsApp naar 
Outdoor Energy. 

5.2 Deelnemer van kinderfeestjes, sportvereniging en bedrijfs bootcamp dienen uiterlijk 7 
dagen voor aanvang van de bootcamp af te melden. Er worden geen kosten in rekening 
gebracht. Alles na deze 7 dagen wordt vijftig (50) procent van de factuur in rekening gebracht. 

5.1 Outdoor Energy is gerechtigd, omwille van de veiligheid van Deelnemer bij Bootcamps, bij 
storm, onweer en extreme hitte op de dag zelf de Bootcamp af te lassen en met Deelnemer in 
overleg te gaan om een passende oplossing te zoeken. 

5.2 Zie ook 3.5 en 3.6 

Artikel 6 – Risico en Aansprakelijkheid  

6.1 Als Deelnemer bent u ervan bewust dat u vitaal genoeg bent om de Bootcamp te kunnen 
volgen en geschied volledig op eigen risico.  

6.2 Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van de Bootcamp melding te 
maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke 
aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te 
begrijpen dat deze voor de Bootcamp noodzakelijk is. Deze informatie is van belang voor het 
samenstellen van een Bootcamp en eventuele gewenste resultaten van Deelnemer. Deelnemer 
is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie. 

6.3 Outdoor Energy is niet aansprakelijkheid voor materiële en/of immateriële schade als gevolg 
van een ongeval of letsel/blessures van de Deelnemer en/of derden. 

6.4 Outdoor Energy aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van 
eigendommen van Deelnemer en/of derden. 

6.5 Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Outdoor 
Energy, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van de Deelnemer. 

6.6 Outdoor Energy is niet verzekerd voor schade van een deelnemer. Een Deelnemer verklaart 
dat zij is verzekerd voor schade ten gevolge van een deelname aan een Bootcamp. 

6.7 De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar 
recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die in verband met deelname 
aan een Bootcamp is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan. 



Artikel 7 – Persoonsgegevens en privacy beleid  

7.1 Deelnemer is zich bewust dat hij/zij door gebruik te maken van het Bootcamp 
Inschrijfformulier bepaalde persoonsgegevens aan Outdoor Energy verstrekt, zoals onder meer 
naam, leeftijd, adres en e-mailadres. 

7.2 Outdoor Energy respecteerd de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de 
persoonlijke/vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt 
behandeld. 

7.3 Outdoor Energy zal ten alle tijden navragen of foto/video opnames gemaakt alsook gebruikt 
mogen worden op haar website en/of social media. Geen toestemming is geen foto/video en/of 
plaatsing! 

Artikel 9 – Beëindiging  

8.3 Bij langdurige ziekte, blessure, zwangerschap van de Deelnemer of niet tevreden kan de 
Overeenkomst na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring tijdelijk worden 
opgeschort dan wel stopgezet. Bij niet tevreden volgt er na het overleg een schriftelijke 
bevestiging van de Deelnemer. 

8.4 Een rittenkaart stopt automatisch na 10 en na 20 ritten als er niet één les van te voren 
wordt aangegeven om door te gaan. Tevens stoppen deze kaarten ook na de geldigheid van 14 
en 16 weken. Een dagkaart is één dag geldig en stopt automatisch, nadat de bootcamp is 
gevolgd. 

Outdoor Energy 

	


