Programmavoorwaarden
1. Het programma
Het betreffende beweegprogramma wordt uitgevoerd bij de gekozen sportaanbieder en wordt
aangeboden in samenwerking met bVma B.V. (hierna: “benVitaal marketing”).
De deelnemer ontvangt gedurende het programma een intakegesprek, tussen- en
eindevaluatie inclusief lichaamsanalyse. Verder ontvangt de deelnemer na aanmelding
digitaal een leefstijlplan.
De invulling van het beweegprogramma kan verschillen per sportaanbieder.

2. Aanmelding
Bij aanmelding dienen alle gevraagde gegevens naar waarheid ingevuld te worden.
Vervolgens is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het selecteren van de gewenste
sportaanbieder
Zodra de aanmelding verwerkt is, ontvangt de deelnemer een bevestigingsmail met daarin
een link naar het leefstijlplan. Vervolgens zal de betreffende sportaanbieder binnen 2
werkdagen contact opnemen met de deelnemer voor het inplannen van de intake.

3. Deelname
De deelnemer participeert aan het programma door het verstrekken van een
deelnemersbijdrage. Daarnaast verplicht de deelnemer zich met het accepteren van de
voorwaarden tot het opvolgen van de instructies van de medewerkers en het opdagen bij de
(groeps-)trainingen bij de gekozen sportaanbieder.
Verder geeft de deelnemer met het accepteren van de voorwaarden aan dat hij/zij zich ervan
bewust is dat het volgen van het betreffende programma alleen het gewenste resultaat
oplevert bij tweemaal per week sporten bij de gekozen sportaanbieder gedurende de
overeengekomen periode.

4. Betaling
De eenmalige deelnemersbijdrage wordt voorafgaand aan de start van het
beweegprogramma overeengekomen. De deelnemer betaalt voor de participatie aan het
beweegprogramma de vergoeding als gecommuniceerd op de website. De betaling vindt
plaats aan benVitaal marketing namens de gekozen sportaanbieder
Verdere voorwaarden voor betaling, prijs en prijswijzigingen zijn van toepassing zoals
beschreven in de Algemene Voorwaarden.
De prijzen op de site zijn onder voorbehoud. Aan typefouten en/of onvolledigheden kunnen
geen rechten worden ontleend.

5. Recht op restitutie
Indien de deelnemer na aanmelding binnen 14 dagen zijn/haar aanmelding opzegt bij
benVitaal marketing heeft hij/zij recht op restitutie van de deelnemersbijdrage, mits er nog
geen activiteiten betreffende het uitvoeren van het beweegprogramma hebben
plaatsgevonden. Wanneer er reeds een intake of andere activiteiten ten behoeve van het
beweegprogramma hebben plaatsgevonden of de deelnemer zich na 14 dagen na inschrijving
afmeldt, vervalt het recht op restitutie.

