Algemene voorwaarden Inside Out Sports
1. Alle informatie die tijdens onze trainingen/coachingsessies en daar omheen uitgewisseld worden, zullen
vertrouwelijk worden behandeld, zowel schriftelijke als mondelinge informatie.
2. PGB-aanvragen e.d. dienen door uzelf te worden ingediend bij de betreffende instantie.
Neem hierover voor begin van de trainingen contact op voor de mogelijkheden.

3. De zorgovereenkomst, verslaglegging, schriftelijke evaluatie en/of de verantwoording naar derden zal, indien
van toepassing, door uzelf plaatsvinden, tenzij anders overeen gekomen.
4. De verzending van uw gegevens vindt plaats via www.cliendo.nl. Op deze manier proberen wij uw gegevens zo
goed mogelijk te beschermen. Alle gegevens zullen op onze server worden opgeslagen en uiterlijk drie jaar na de
laatste training/coachingsessie worden verwijderd.
5. De deelname aan onze trainingen/coachingsessies gebeurd op eigen risico. Overleg voor de
trainingen/coachingsessies met uw therapeut/trainer wat mogelijke gevaren kunnen zijn.
6. De kosten voor therapie en begeleiding zijn afhankelijk van een aantal factoren. Bespreek dit met uw therapeut.
De kosten zullen altijd voor de trainingen worden aangegeven en kunnen daarna niet meer veranderd worden.
7. Facturering vindt maandelijks plaats. De betalingstermijn is 14 dagen. Kunt u niet voldoen aan uw
betalingsverplichting, bijvoorbeeld omdat u de factuur niet zelf betaald of omdat u afhankelijk bent van een te
ontvangen vergoeding, dan moet u dat vooraf met ons overeenkomen.
8. Wij facturen met een standaard factuur die voor iedere klant dezelfde opbouw heeft. Mocht u een aangepaste
factuur nodig hebben, communiceer dat dan voor de facturering naar uw therapeut/trainer. Als de factuur achteraf
aangepast moet worden moeten wij hiervoor extra kosten van Euro 15,- in rekening stellen.
9. Bij het afzeggen of het verzetten van een geplande training/sessie, minder dan 48 uur voor aanvang van de
sessie, zijn wij genoodzaakt de kosten van deze sessie in rekening te brengen.

10. Bij het niet verschijnen van een geplande training/sessie, zijn wij genoodzaakt de kosten van deze
training/sessie in rekening te brengen.

