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Voorwaarden dienstverlening gymlessen
Welkom bij de gymles.
De gymlessen worden gegeven onder leiding van een gecertificeerde Fysiotherapeut van Fysio-, Sportfysio en Manuele Therapie Jessy
Maas te Mierlo (de Praktijk). Indien u bepaalde oefeningen niet kunt uitvoeren kunt u dat aangeven, zodat de Fysiotherapeut u een
variant kan geven.
De eerste gymles is gratis, vervolgens wordt het abonnement afgesloten voor één periode (voor- of najaar). De nota wordt door de
cliënt binnen 14 dagen na ontvangst voldaan. Bij niet tijdig voldoen van de nota kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. De
cliënt is verplicht de extra kosten te betalen. Het abonnement kan aan het einde of voor aanvang van de eerste gymles van een
nieuwe periode worden opgezegd. Mocht cliënt voor langere tijd (meer dan zes weken) op basis van medische gronden niet kunnen
deelnemen aan gymlessen, kan cliënt in overleg met de Praktijk restitutie aanvragen. In het tarief is verwerkt dat één gymles kan
uitvallen. Mocht de Praktijk meer dan één gymles laten vervallen in een periode, worden deze bij de eerstvolgende periode
verrekend.
De Praktijk kan aansprakelijk worden gesteld voor datalekken. De aansprakelijkheid geldt indien aangetoond kan worden dat de
gegevens van de cliënt als gevolg van een datalek bij de Praktijk zijn verkregen en dat ondergetekende aantoonbaar (financiële)
schade heeft geleden. Vergoeding is gemaximeerd tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt vergoed conform onze
verzekeringspolis voor datalekken. Mogelijke claims dienen binnen dertig dagen, na melding van het datalek door de Praktijk,
onderbouwd en schriftelijk ingediend te worden. De verzekeraar handelt mogelijke claims voor datalekken af en bepaalt, indien van
toepassing, de hoogte van een mogelijke vergoeding.
Verwerking en bewaartermijnen van (medische) gegevens vindt plaats conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Een verwerkingsregister kan worden ingezien in de Praktijk. Voor de gymlessen worden de bovenstaande persoonsgegevens 7 jaar
bewaard. Heeft u schriftelijk aangegeven (zie onderaan de pagina) dat u fysieke beperkingen heeft, dan worden deze medische
gegevens binnen 6 maanden na beëindiging van het gymabonnement verwijderd (tenzij u in behandeling bent in de Praktijk, dan is de
bewaartermijn wettelijk 15 jaar).
Cliënt geeft bij ondertekenen, van dit aanvraagformulier toestemming, om zijn/haar gegevens op te slaan en te verwerken voor de
doeleinden: financiële administratie en zorgplicht. U ontvangt digitaal de nota.
Ondergetekende geeft aan dat de gegevens naar waarheid zijn ingevuld en gaat akkoord met de voorwaarden voor de
dienstverlening.
Datum

Korte beschrijving fysieke besperkingen (optioneel):

Handtekening

