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TARIEVEN (excl. btw)

TARIEF TWEEDAAGSE TRAINING: 
De kosten bedragen €  279,50 (p.p.p.o. excl. btw).

TARIEF EXTRA DAG TRAINING
De kosten voor een “extra dag” van de Training bedragen € 109,95 (p.p. excl. btw).

Datum training:

Locatie:

GEGEVENS DEELNEMER

Voornaam: Telefoonnummer:

Achternaam E-mailadres:

Privé adres: (Let op! Dit moet het e-mailadres zijn van de instructeur die aan 
de training deelneemt)

Postcode/Woonplaats:

GEGEVENS FACTUURADRES

Clubnaam: Postcode/Woonplaats:

Adres: Telefoonnummer:

E-mailadres:
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MACHTIGING LICENTIEHOUDER

Ik machtig hierbij FitCo BV om eenmalig €                            excl. btw van mijn bankrekening af te schrijven.  

(De factuur wordt je voor afschrijving toegezonden)

INSCHRIJFFORMULIER SVP STUREN NAAR:

Per e-mail: 
opleidingen@hddgroup.com  

Of per post:
FitCo BV / HDD GROUP
Elzenweg 37
5144 MB  WAALWIJK

Artikel 1
De Pink Boxing & Cross Boxing Trainingsplaats wordt uitsluitend gereserveerd nadat alle onderstaande bescheiden uiterlijk 1 week voor aanvang van 
de training volledig ingevuld zijn binnengekomen: 

• Inschrijfformulier
• Instructeursovereenkomst
• Licentieovereenkomst en bijlagen Pink boxing & Cross boxing licentieovereenkomst.

Artikel 2
Circa 1 week voor aanvang van de Pink Boxing & Cross Boxing Training ontvangt de club (licentienemer) een bevestiging en factuur.

Artikel 3
FitCo BV dient tijdig en correct wijzigingen met betrekking tot de Pink Boxing & Cross Boxing Training door te geven aan de contactpersoon van de club.

Artikel 4
Deelname aan een Pink Boxing & Cross Boxing Training kan na ontvangst van de bevestiging (zie artikel 2) alleen schriftelijk worden geannuleerd. Indien 
een Pink Boxing & Cross Boxing Training uiterlijk 1 week voor aanvang wordt geannuleerd, wordt de Pink Boxing & Cross Boxing Training in overleg met 
de contactpersoon verzet naar de datum van de eerstvolgende Pink Boxing & Cross Boxing Training of gecrediteerd. Indien een Pink Boxing & Cross 
Boxing Training binnen 1 week voor aanvang wordt geannuleerd, wordt de Pink Boxing & Cross Boxing Training niet verzet en niet gecrediteerd. 

Artikel 5
Wanneer een instructeur niet deelneemt aan de Pink Boxing & Cross Boxing Training en de instructeur is voor aanvang van de opleiding niet afgemeld 
(zie artikel 4) bij FitCo BV, dan dient de club zelf contact op te nemen met FitCo BV. 
FitCo BV is niet verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de instructeur op de Pink Boxing & Cross Boxing Training.
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* svp aankruisen wat van toepassing is
Hierbij komen de partijen FitCo BV te Waalwijk en de heer/mevrouw 
___________________________ hieronder te noemen ‘instructeur’, 
overeen:

1. INLEIDING 

1.1 Instructeur erkent de kwaliteit en continuïteit van het Programma 
te waarborgen en aan de criteria van het Programma te voldoen, 
wordt de licentie alleen aan geselecteerde wellness-/fitnesscentra of 
aanverwante bedrijven verleend. FitCo BV heeft het exclusieve recht 
om in de Benelux opleidingen, workshops, trainingen, cursussen en 
seminars van het Programma te verzorgen en erop toe te zien dat er 
wordt voldaan aan de criteria van het Programma. Het Programma 
kent een opleiding die bijzondere vaardigheden en motivatie van de 
deelnemers verlangt. Derhalve wordt er bij deze opleiding gelet op een 
correcte uitvoering van elke trainingsmodule om gezondheidsrisico’s 
te vermijden. De opleiding van het Programma is zodoende speciaal 
hierop toegespitst en mag alleen door daarvoor opgeleide en be-
voegd bevonden gecertificeerde Trainers van het Programma worden 
gegeven.

2. VERPLICHTINGEN VAN DE BEVOEGDE INSTRUCTEURS 

2.1 Het bovenstaande overwegende, is het Instructeur alleen toege-
staan lessen van het Programma te geven in wellness-/fitnesscentra 
of aanverwante bedrijven die licentie verleend hebben gekregen van 
FitCo BV om deze lessen te mogen geven. Instructeur is verplicht zich 
van tijd tot tijd op de hoogte te stellen of de club waar hij/zij aan ver-
bonden is hieraan voldoet. Voldoet betreffende club hier niet aan dan 
is Instructeur verplicht dit terstond aan FitCo BV te melden. 

2.2 Instructeur is verplicht minstens drie keer per kalenderjaar kwar-
taal bijscholingen van het Programma bij te worden. Dit wederom om 
de kwaliteit en continuïteit van het Programma te waarborgen. 

2.3 Er wordt door Instructeur uitsluitend volgens de trainingsmodu-
les van het Programma gedoceerd. Het is strikt verboden een op het 
Programma gelijkende of ervan afgeleide variant te doceren aan wel 
of niet met licentie verleende wellness-/fitnesscentra of aanverwante 
bedrijven. 

2.4 Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van FitCo BV 
Programma materialen of kennis te vermenigvuldigen, kopiëren of an-
derszins aan een derde over te dragen. Programma materialen zijn: 
choreografieën, video materiaal, handleidingen en logo’s. Beeldma-
terialen van het Programma mogen alleen met originele materialen 
worden gebruikt en mogen niet worden veranderd of aangepast. Het 
is verboden trainingsmodules van het Programma te onderwijzen aan 
andere instructeurs. Iedere instructeur die het Programma doceert 
aan de consument heeft een officiële opleiding van het programma 
voltooid en volgt de kwartaal bijscholingen zoals onder 2.3 vermeld. 

2.5. Instructeur mag na beëindiging van bevoegdheid niet langer les-
geven met gebruik van Programma materialen. Bevoegdheid om het 
Programma te doceren kan de Instructeur worden ontnomen indien 
niet wordt voldaan aan bovenstaande criteria en het niet naleven van 
dit contract kan resulteren in een boete van € 2500,- aan Instructeur 
als natuurlijke persoon. 

 
 
 

3. PRIVACY POLICY VOOR KLANTEN EN WEBSITE

HDD Holding B.V. met e-mail adres info@hddgroup.com hierna te 
noemen Verwerkingsverantwoordelijke, verklaart het volgende:

Verwerkingsverantwoordelijke houdt zich aan de eisen die de Algeme-
ne Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en gaat vertrou-
welijk met haar klantgegevens om. Persoonlijke gegevens van klanten, 
sollicitanten, assessoren, instructeurs, trainers en bezoekers van onze 
websites en evenementen worden met de grootst mogelijke zorgvul-
digheid behandeld en beveiligd. 

HDD Holding vertegenwoordigt Les Mills BV, FitCo BV en Studion B.V.  
op het gebied van privacy.

Doeleinden van het gebruik van uw persoonsgegevens
U kunt op de websites van Verwerkingsverantwoordelijke, via e-mail 
of telefoon om de volgende redenen persoonsgegevens achterlaten:
• U logt in bij een van onze klantenportals
• U laat een contactverzoek bij ons achter
• U meldt zich aan voor onze nieuwsbrief
• U bestelt een product of dienst bij ons
• U schrijft zich in voor een evenement

Wij gebruiken deze gegevens voor/om:
• Het afhandelen van uw betaling
• Het afhandelen van uw bestelling
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienst-

verlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Goederen en diensten bij u af te leveren
• U na verkoop een voucher toe te sturen voor een volgende aan-

koop
• U vragen te stellen over onze dienstverlening en producten
• U te informeren over evenementen

Tijdens evenementen maken wij foto’s en filmopnames van onze be-
zoekers. Bij de inschrijving van de evenementen vragen wij uw toe-
stemming voor het gebruik van dit beeldmateriaal op sociale media 
en/of andere marketinguitingen.

Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de door u verstrekte gegevens 
niet voor andere doeleinden dan waarvoor u deze gegevens zelf heeft 
ingevoerd. Als u zich opgeeft voor de nieuwsbrief komen uw gegevens 
in onze relatiedatabase, wat betekent dat u ook andere post van ons 
kunt ontvangen dan alleen nieuwsberichten, bijvoorbeeld een uitnodi-
ging voor een evenement dat wij organiseren.

Aard van de persoonsgegevens
De gegevens die wij over u bewaren zijn contactgegevens: 
naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en de organisatie waar u bij 
werkt. Wij verzamelen nadrukkelijk geen gevoelige gegevens zoals over 
uw gezondheid, strafrechtelijk verleden of uw geboorteland. In sommi-
ge gevallen wordt extra persoonlijke informatie vastgelegd; het gaat 
dan om geboortedatum, geslacht, gewicht en kledingmaat.

INSTRUCTEURSOVEREENKOMST
VOORWAARDEN & CONDITIES
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Geautomatiseerde besluitvorming
Verwerkingsverantwoordelijke neemt niet op basis van geautomati-
seerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen 
kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden 
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar 
een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Verwerkingsverantwoor-
delijke) tussen zit.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Verwerkingsverantwoordelijke deelt uw persoonsgegevens met ver-
schillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de over-
eenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. 
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij 
een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van 
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Verwerkingsverant-
woordelijke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast 
verstrekt Verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens aan 
andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Verwerkingsverantwoordelijke bewaart uw persoonsgegevens niet 
langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw ge-
gevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermij-
nen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Contactpersonen: 3 jaar na laatste contact
Financiële klantgegevens: 7 jaar na laatste levering, nodig voor wette-
lijke bewaartermijn van fiscale data.

Inzage en wijzigen
U mag altijd bij Verwerkingsverantwoordelijke om inzage vragen in de 
gegevens die van u zijn opgeslagen. U kunt deze gegevens ook laten 
aanpassen of verwijderen. Stuurt u daarvoor een e-mail naar boven-
genoemd email adres.

Cookies
Onze website maakt in beperkte mate gebruik van JavaScripts en 
cookies; Cookies zijn kleine tekstbestandjes met informatie over bijvoor-
beeld uw surfgedrag. Door het gebruik van cookies kunnen wij meten 
hoe onze site wordt gebruikt en hoe deze nog verder kan worden ver-
beterd. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics. Daarnaast 
gebruiken wij cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren 
van de website, bijvoorbeeld bij de inlogportal voor klanten. 
Toestemming
Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt op haar websites alleen 
cookies als u daar toestemming voor hebt gegeven. Daarnaast be-
staat de mogelijkheid om uw browser zodanig in te stellen dat u hele-
maal geen cookies meer ontvangt. 

Links naar andere websites
Onze internetpagina’s bevatten op bepaalde plekken links naar ande-
re websites. Verwerkingsverantwoordelijke is niet verantwoordelijk voor 
het privacy- en cookiebeleid dat geldt voor de websites van derden.

Klachten
Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw gegevens zijn om-
gegaan? Dan verzoeken wij u om daarover in eerste instantie met ons 
in gesprek te gaan. Bent u dan nog steeds ontevreden? Dan kunt u 
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-per-
soonsgegevens/tip-ons. Zij kunnen dan besluiten een onderzoek naar 

Verwerkingsverantwoordelijke in te stellen.

4. ONDERTEKENING 

4.1 Ingevolge haar exclusieve licentie verleend door FitCo BV voor het 
Programma in de Benelux, verleent FitCo BV aan Instructeur vergun-
ning om lessen te doceren in het Programma over bovenstaande 
voorwaarden.
 

INSTRUCTEURSOVEREENKOMST
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Handtekening instructeur:

Verbonden aan:

Datum:

Ondertekening namens FitCo BV, te Waalwijk:


