
Algemene voorwaarde Pilates Studio Claire    
(versie 2.0 juni 2021)                     
 

Betreden van de locatie: 

Graag uw schoeisel voor het betreden van de zaal in de daarvoor bestemde kast zetten. 

Geen schoenen los in de entree laten staan dit i.v.m. veiligheid en het openhouden van 

vluchtwegen/nooduitgangen. 

Het betreden van de locatie is op risico. Eventueel opmerkingen/defecten van locatie kunt u 

doorgeven aan de instructeur  

 
Proefles: 
U kunt zich via de website opgeven voor een proefles, deze is 1 x gratis.  
(zie uitleg inschrijven lessen op de website). Dit geeft u de mogelijkheid om te proberen en te 
ervaren wat Pilates of Yoga is.  Als het u bevalt kunt u na deze les een rittenkaart kopen bij de 
instructeur. Zie betalingen. 
 
Rittenkaart:  
Een rittenkaart voor Pilates is 3x €25,- of 8x voor€ 69,- of 20x voor €169,- 
(zie betalingen) 
Met een ritten kaart kunt u dus deelnemen aan de lessen binnen een tijdsbestek. Een rittenkaart is 
persoonsgebonden en aantal maanden geldig na aftekenen eerste les.  
Voor lestijden en dagen zie het rooster op de website. 
 
Aanmelden lessen: 
Aanmelden gaat via de app van Eversports, download deze op telefoon op tablet en zoek Pilates 
Studio Claire op.  
Er zijn maximaal 12 plekken beschikbaar per les uur.  
Om teleurstellingen te voorkomen dat er geen plek is dient u zich, vooraf, via de app van Eversports 
of website te hebben aangemeld voor een les. (zie uitleg inschrijven lessen op de website)  
U kunt maximaal 1 maand vooruit inschrijven voor de gewenste dagen en tijd stippen.   
Als u niet kunt deelnemen aan de les, bent u verantwoordelijk dit tijdig, max 4 uur voor aanvang van 
de les, te annuleren via de app of website. Zo hebben andere leden kans om deel te nemen aan deze 
les.   
Bij niet tijdig af melden, wordt de les wel in rekening gebracht en bij de eerst volgende keer extra 
afgevinkt van uw rittenkaart. Alle lessen die uitvallen door verzuim van Pilates Studio Claire, worden 
niet doorbelast. Deze lessen kunnen niet  worden ingehaald of extra worden vergoed. 
U kunt zich opnieuw inschrijven voor een eerst volgende les tegen de gebruikelijk voorwaarde. 
 
Blessures of beperkingen  
Heeft u een blessure of beperking, graag melden vooraf van de lessen aan de instructeur. 
Dan kan zij tijdens de oefeningen hier rekening mee houden. 
 
Betalingen: 
U betaald de volledige rittenkaart vooraf aan de eerste deelname. Betalingen voor een rittenkaart 
gaan via de app van Eversports, betalingsverzoek of bankoverschrijvingen. Dit i.v.m. de veiligheid om 
geen contanten te hebben liggen op de locatie.  
 
Attributen: 
Pilates Studio Claire verzorgt dat er ten tijde van de lessen voldoende matjes beschikbaar zijn. 



Naast dit verzorgt Pilates Studio Claire voor attributen die gebruikt worden tijdens de lessen zoals, 
pilatesballen, elastieken, touwen enz. Het gebruik hiervan is voor eigen risico. 
  
 
 
Fotografie. 
Pilates Studio Claire maakt gebruik van foto’s die tijdens oefeningen met uw goedkeuring zijn 
genomen waarop u staat afgebeeld. Dit voor advertenties op haar website of folders. Het plaatsen 
hiervan gebeurd alleen met u goed keuring. Pilates Studio Claire respecteert de privacy van haar 
deelnemers. Het is daarom niet toegestaan dat deelnemers zelf foto’s of selfies te maken tijdens 
lessen. Bij onjuist gebruik neemt u dan contact op met Claire Essing info@pilatesstudioclaire.nl o.v.v. 
foto’s onjuist. 
 
Correspondentie Adres: 
www.pilatesstudioclaire.nl 
T.a.v. Claire Essing 
Oetewaal 13 
2151 SL  Nieuw Vennep 
Mob: 06 38204092 
info@pilatesstudioclaire.nl 


