
        Inschrijven en Voorwaarden  

          Proefles 

• Je kunt altijd een proefles komen volgen. De eerste les is gratis! 

          Inschrijven 

• Je schrijft je in bij Fitcoach Wim voor de groepslessen door je aan te melden via het 

aanmeldformulier. 

• Je betaalt bij ons geen inschrijfgeld. 

• De strippenkaart en de maandabonnementen, of een losse les zijn te gebruiken voor 

doorlopende FitRun hardlooptraining snelheid en uithouding, FIT Body & Mind, 

bootcamp, Fit Walk, en evenementen van Fitcoach Wim als bijv. kettlebell workout. 

• Maandabonnement. Je schrijft je in eerste instantie in voor een periode van minimaal 3 

maanden. Daarna per maand opzegbaar, de opzegtermijn is 1 maand. 

• Strippenkaart van 10 lessen is geldig voor maximaal 3 maanden. Lessen die dan niet 

afgenomen zijn komen te vervallen. 

• De groepslessen zijn open voor alle leden. Je hoeft dus niet een vaste les op een vast 

tijdstip te kiezen, je mag komen wanneer het jou uitkomt. Het is belangrijk om je van 

tevoren even aan te melden in de groepsapp. 

• De groepen bestaan uit zowel beginners als gevorderden. Maak je geen zorgen of je wel 

meekomt, de lessen worden aan elk niveau aangepast. 

• We trainen zoveel mogelijk in de buitenlucht. Mocht het weer het echt niet toelaten dan 

is er beperkt plaats in de trainingsruimte voor maximaal 3 deelnemers. 

          Betaling 

• Het tarief voor het abonnement maak je voor de eerste les van de maand over op rek. 

nr. NL51 rabo0335992684 onder vermelding van W. Fokker e.o. 

• Je abonnement loopt het gehele jaar door. Wanneer Fitcoach Wim langer dan twee 

weken dicht is, bijvoorbeeld tijdens de zomervakantie, wordt het abonnement 

opgeschort. 

          Vakantie 

• In de zomervakantie is Fitcoach Wim 3 weken gesloten. In deze weken vervallen alle 

lessen. De abonnementen en strippenkaarten worden dan opgeschort, zodat je geen 

gemiste lessen hebt. Mocht je zelf buiten deze drie weken op vakantie gaan, mag je je 

gemiste lessen komen inhalen, mits er plek is in de les! 

• In overige vakanties wordt er les gegeven. Het kan zo voorkomen dat ik een paar dagen 

achtereen met vakantie ben, of enkele dagen buiten een vakantie om niet aanwezig ben. 

Dat wordt dan altijd tijdig bekend gemaakt op deze webpagina. 

          Opzeggen 

• Het abonnement is (na de startperiode van 3 maanden) per maand opzegbaar. 

• Doe dit dan uiterlijk op de eerste dag van de maand, voorafgaand aan de maand wanneer 

je wilt opzeggen. 

• Stuur dan een  e-mail naar info@fitcoachwim.nl 


