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Inschrijfformulier kennismakingsabonnement 18 lessen.  

Zaal  Fitgym   

Yoga  

Bekerakker / Indoor / Genderbeemd*  

 De Uitwijk*  

Yoga / Fitgym*  Ma / Di / Wo *             ……………………….uur  

Voornaam:    

Achternaam:    

Straat:    

Postcode:    

Plaats:    

Geboorte datum    

Telefoon    

Mobiel:    

E-mail:    

Opmerkingen:    

Datum:  Plaats:  

Kosten 18 lessen  Yoga € 107.50    |    Fitgym   € 77.50  

Handtekening** 

0   **Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en het privacy beleid  

* Doorhalen wat niet van toepassing is.  
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Algemene voorwaarden en privacybeleid   
Lessen  

• U hebt bij aanvang van het seizoen recht op 36 lessen.  

• Eventuele gemiste lessen kunnen op een van de andere lestijden worden ingehaald.  

• Starters kunnen gebruik maken van een proefabonnement, dit zijn 18 lessen Fitgym voor € 77.50 of 18 

lessen yoga voor € 107,50  

• Tijdens schoolvakanties zijn er geen lessen.  

• Bij ziekte van de docent of familieomstandigheden kan een les komen te vervallen. Deze les zal achteraf niet 

worden ingehaald.  

• Bij alle overige afwezigheid en omstandigheden van de docent, of ziekte vaker of langer dan 1 week wordt er 

vervanging gezocht of worden de lessen aan het einde van de periode ingehaald.  

• Bij het sluiten van accommodatie en het verbieden van lessen door overheidswege zonder tussenkomst van 

sportnzo worden de lessen achteraf niet ingehaald of terugbetaald.  

  

  

Inschrijven en betaling:  

• Bij inschrijving kunt u binnen 14 dagen uw inschrijving nog schriftelijk annuleren.  

• Na afloop van die 14 dagen staat u officieel ingeschreven en bent u betalingsplichtig.  

• Bij annuleren (na de 14 dagen termijn en voor aanvang van de eerste les) door buitengewone 

omstandigheden wordt er met u gekeken naar een passende regeling.  

• Onder normale omstandigheden vindt er geen restitutie van lesgeld plaats. Bij speciale omstandigheden kan 
dit na overleg eventueel in korting worden gebracht in het volgende seizoen. Sportnzo heeft hierin het laatste 
woord.  

• Het lesgeld dient in 1 keer te worden overgemaakt voor de start van het seizoen.  

• Facturering en communicatie gebeurt via de e-mail.  

• Mocht u later in het seizoen starten dan wordt geteld hoeveel lessen er nog gegeven worden en wordt 

daarop de prijs van het resterende seizoen bepaald.  

• In alle overige gevallen waarin bovenstaande voorwaarden niet voorzien wordt er overlegd en heeft sportnzo 

de laatste beslissing.  

  

  

Privacyverklaring sportnzo  

sportnzo is gespecialiseerd in het organiseren van lessen en evenementen. Om deze evenementen te kunnen 

organiseren verwerken wij persoonsgegevens.   

  

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij 

verzamelen worden dan ook met grote zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen 

van de privacywetgeving.  

  

In deze privacyverklaring zetten we een aantal zaken uiteen:  

• Met wie u contact op kunt nemen voor vragen of opmerkingen met betrekking tot onze privacyverklaring.  

• Welke persoonsgegevens wij verzamelen.  

• Met welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken.  

• Welke maatregelen wij hebben genomen om de verzamelde persoonsgegevens te beveiligen.  
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• In welke mate gegevens worden verzameld door de website van sportnzo.   

• Wat uw rechten zijn betreffende het inzien, wijzigen en verwijderen van de verzamelde gegevens.  

  

Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring contact met ons op wilt nemen, dan kan dat via onderstaande 

gegevens:   

•  Telefoon:  •  Judith Spoor: 06-21 227 598  

•  E-mail:  •  info@sportnzo.nl  

•  Post:  • Pasteurlaan 4   

• 5644 JD Eindhoven  

  

Persoonsgegevens die worden verwerkt  

  

sportnzo verwerkt de persoonsgegevens die worden ingevuld op het inschrijfformulier op de website van sportnzo.    

  

sportnzo kan de volgende gegevens verwerken:  

• Uw voor- en achternaam  

• De geboortedatum  

• Uw adresgegevens  

• Uw telefoonnummer   

• Uw e-mailadres  

  

Eventuele andere persoonsgegevens worden door sportnzo nooit verwerkt zonder Uw uitdrukkelijke toestemming.   

  

Waarom sportnzo gegevens nodig heeft  

•  sportnzo verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van het organiseren van lessen en eventuele 

evenementen in de regio Eindhoven.   

  

Hoelang sportnzo persoonsgegevens bewaart  

• sportnzo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor we 

uw gegevens verzamelen.   

• Uw gegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand is 

gekomen.   

  

Wanneer sportnzo persoonsgegevens deelt met derden  

•  sportnzo verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor 

heeft gegeven of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.   

  

Wat sportnzo doet om Uw persoonsgegevens te beveiligen  

• sportnzo neemt de bescherming van je persoonsgegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 
gaan.   

• De website van sportnzo maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je 

persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.   

• Daarnaast slaan wij alle verzamelde gegevens versleuteld op in een omgeving die afgesloten is met een 

wachtwoord. Alleen de oprichters van sportnzo, Judith Spoor heeft toegang tot deze omgeving.   
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Als u de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien je meer 

informatie wenst over de beveiliging van de door sportnzo verzamelde gegevens, neem dan contact op met 

sportnzo via info@sportnzo.nl.   

  

Gegevens die sportnzo verzameld via de website www.sportnzo.nl  

• www.sportnzo.nl is een website van sportnzo. Op de website van sportnzo worden algemene 

bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en de gegevens die je browser 

meestuurt.   

• Deze gegevens worden niet gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.   

  

Het gebruik van Google Analytics door sportnzo  

• sportnzo maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website van sportnzo 

gebruiken.  

  

Uw rechten om gegevens in te zien of te wijzingen  

• U heeft het recht om de door sportnzo verzamelde persoonsgegevens over u in te zien, te corrigeren of te 

laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sportnzo.nl     

• Sportnzo zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.   

  

  

  


