
Algemene voorwaarden You for You 
 

Door deel te nemen aan of na ondertekening van onze offerte ga je met You for You een overeenkomst 
aan. Bij een overeenkomst horen duidelijke afspraken, zodat je precies weet wat je mag verwachten en wat 
You for You van jou mag verwachten. 
Die afspraken staan hier op een rijtje in de algemene voorwaarden. 
 
Algemeen 

 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht door  
You for You. 

 Deelnemers aan trainingen van You for You dienen zich gedurende hun verblijf op onze locaties te 
houden aan de daar geldende huisregels evenals de aanwijzingen die gegeven worden door 
eigenaar of directie. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan. 

 Deelname aan trainingen is geheel op eigen risico. De (directie van) You for You is niet 
aansprakelijk voor letsel en/of schade als gevolg van het verblijf en/of de deelname van de 
training. Indien je twijfelt of je kunt deelnemen aan een training in verband met ernstige 
lichamelijke klachten, raadpleeg dan eerst je arts of therapeut. 

 Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van 
You for You of betreffende trainingslocatie door toedoen van een deelnemer zullen te allen tijde 
verhaald worden op desbetreffende persoon. 

 
Contract 

 Bij ondertekening van de offerte, cq het contract, ga je tevens akkoord met de algemene 
voorwaarden van You for You 

 Bij adres/mail/telefoonnummer wijziging dient You for You zo spoedig mogelijk op de hoogte te 
worden gesteld. 

 Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van desbetreffende training wordt alleen 
gerestitueerd in geval van overmacht ter beoordeling aan de directie van You for You. 

 You for You mag de training en/of het contract annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn 
(waaronder overmacht situaties). Daarbij kan onder meer gedacht worden aan ongeval, langdurige 
ziekte, etc. Ingeval van annulering voor aanvang van de training heeft de deelnemer recht op 
terugbetaling van het volledige bedrag indien er vooraf was gefactureerd. Bij facturatie nadien 
komen deze te vervallen. 

 Bij ziekte/afwezigheid van de trainer ontvangt de deelnemer, mits bereikbaar, bericht over 
uitvallende trainingen per mail op het mailadres dat bij You for You bekend is gemaakt op het 
contact formulier of op het contract. Eventueel kan de deelnemer ook telefonisch of per sms op de 
hoogte worden gebracht. Bij ziekte/afwezigheid zal als eerste gezocht worden naar vervanging of 



zal geprobeerd worden de training te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de 
trainingssessie. 

 Indien een deelnemer in gebreke blijft de factuur, dan wel andere verschuldigde bedragen , geheel 
of gedeeltelijk te betalen, is You for You, bevoegd een incassobureau in te schakelen.  
Zowel het factuurbedrag als alle bijkomende kosten van het incassobureau zijn voor rekening van 
desbetreffende deelnemer. 

 You for You kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde zaken. 
 Het is mogelijk dat tijdens een training foto’s gemaakt worden. Deze kunnen worden gebruikt voor 

informatieve of publicitaire doeleinden. You for You zal tijdens het maken van deze foto’s nog 
mondeling om toestemming vragen. Verder gaan wij er van uit dat u akkoord gaat met publicatie, 
tenzij u voorafgaand aan de training schriftelijk of mondeling bezwaar heeft gemaakt, onder 
vermelding van de desbetreffende training met datum. 

 
Slotbepaling: Dit zijn de algemene voorwaarden van You for You. Bij ondertekening van het contract en/of 
offerte gaat de deelnemer ( het bedrijf) akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen 
tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet 
voorzien beslist de eigenaresse van You for You Rini de Smit. Postadres: Meteorenstraat 69, 8303 BE 
Emmeloord. Telefoonnummer: 06-13100229  
E-mailadres: rini@youforyou.nl        www.youforyou.nl 
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