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Gegevens deelnemer 

Voornaam  

Achternaam   

Adres  

Postcode en 
plaats  

Telefoon  
Alternatief 
telefoonnummer  

E-mail  

  
 

Heeft u eerder aan sport gedaan? Zo ja, wat is uw ervaring ?  

 

  

  

 
 

Heeft u blessures of zijn er lichamelijke aandachtspunten voor de trainers om rekening 
mee te houden? Bijv. knieklachten, astma, zwakke rug etc.?  

       

  

  

Door ondertekening en inlevering van dit formulier ontstaat een 
overeenkomst tussen de deelnemer en Gezondheidsboost. Op 
deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van 
Gezondheidsboost van toepassing. 

 

Handtekening: …………………………….  
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Algemene Voorwaarden:  

 

1. Deelnemers nemen altijd op eigen verantwoordelijkheid en risico deel 

aan de trainingen. Gezondheidsboost draagt zorg voor een veilig en 

verantwoord trainingsklimaat en de deelnemer zelf bepaalt zijn of haar 

inspanningen en grenzen tijdens de oefeningen. Blessures of ongelukken 

die naar aanleiding van een oefening of training ontstaan zijn voor eigen 

risico en daar is  Gezondheidsboost niet aansprakelijk voor.  

 

2. Deelname aan de activiteiten van Gezondheidsboost is  uitsluitend 

mogelijk na het voldoen van de vastgestelde bijdrage en een correcte en 

volledige inschrijving, bekrachtigd door een handtekening. 

 

3. Aanmelding als deelnemer geschiedt schriftelijk door middel van een 

ondertekend aanmeldingsformulier dat ingevuld aan de eigenaar van 

Gezondheidsboost Dhr. V. Wartena  overhandigd/gestuurd dient te 

worden 

 

4. Verstrekte persoonsgegevens worden behandeld als vertrouwelijke 

informatie. Dit geldt zowel voor het aanmeldformulier als voor de 

informatie die wordt gedeeld met de gewichtsconsulent en de 

gesprekken tussen coach en deelnemer.  

 

5. Bij Gezondheidsboost kan normaal gezien iedereen lid worden, ongeacht 

ras, godsdienst, nationaliteit, geslacht of politieke overtuiging. 

Gezondheidsboost kan evenwel aspirant leden weigeren onder opgave 

van redenen. 
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6. Door de  beschrijving van uw gezondheidssituatie op  het 

aanmeldformulier heeft u een correcte en juiste weergave van uw 

gezondheidssituatie en lichamelijke afwijkingen doorgegeven. In overleg 

kan er een aangepaste training gevolgd worden bij Gezondheidsboost 

indien er vooraf sprake is van lichamelijke afwijkingen en dit bekend is 

gemaakt. Mocht er na inschrijving blijken dat lichamelijke klachten niet 

zijn doorgegeven kan dit leiden tot uitsluiting van verdere deelname. Er 

vindt dan geen restitutie van de bijdrage  plaats.  

 

7. Indien de trainingsperiode om redenen veroorzaakt door 

Gezondheidsboost voortijdig afgebroken wordt, volgt er restitutie van 

de bijdrage aan de deelnemer.    

 

8. Inschrijving eindigt indien het 8 weken traject is voltooid en/of de 

einddatum is bereikt zoals aangegeven op de website en de factuur.  


