Algemene voorwaarden Online Pro Trainer

a) Producten
Op de website www.onlineprotrainer.nl worden 2 verschillende type producten aangeboden.
De looptijd van beide producten heeft een lengte van 2 maanden.
Product 1: Trainingsprogramma - Trainingsprogramma zonder persoonlijke begeleiding.
Product 2 : Trainingsabonnement - Trainingsprogramma met persoonlijke begeleiding.
b) Verkoop
De verkoop van de 2 producten geschiedt alleen via de website www.onlineprotrainer.nl
c) Privacy
Alle persoonsgegevens die worden ingegeven op www.onlineprotrainer.nl, die betrekking
hebben op het verkoop van een van de twee producten, blijven strikt persoonlijk. Alle
persoonsgegevens worden strikt geheim gehouden voor derden.
d) Product prijzen
De prijzen zijn afhankelijk van de aangeboden producten. Online Pro Trainer heeft het recht
om de prijzen tussentijds aan te passen.
e) Betalingsvoorwaarden
Op het moment dat de betaling is voldaan, wordt het product geleverd. De looptijd van het
product gaat in op moment van inschrijving.
f) Product toegankelijkheid
Product 1: Trainingsprogramma. De persoonlijke pagina wordt toegankelijk, middels
inlognaam en inlogcode, op het moment dat de betaling is gedaan via de aangeboden
betalingswijze. Na de betaling wordt binnen 72uur het trainingsprogramma opgesteld.
Product 2: Trainingsabonnement . De persoonlijke pagina wordt toegankelijk, middels
inlognaam en inlogcode, op het moment dat de betaling is gedaan via de aangeboden
betalingswijze. Na betaling wordt binnen 72uur het trainingsprogramma opgesteld.

g) Verlenging product
2 weken voordat het abonnement verloopt, na 2 maanden, krijgt u een herinneringsmail. U
heeft 2 weken de tijd om het product te verlengen. Verlengt u binnen 2 weken dan blijft u
toegang houden tot uw persoonlijke pagina. Verlengt u niet binnen 2 weken dan zijn wij
genoodzaakt om u de toegang tot uw persoonlijk pagina te onthouden.
h) Beëindigen product
U bent niet verplicht om het product op te zeggen. Na 2 maanden verloopt het product.
Zonder verlenging van het product is de aangeboden dienst ten einde.
i) Vrijwaring
Ondanks de zeer professionele benadering van Online Pro Trainer is het uitvoeren van de
producten voor eigen verantwoordelijkheid. Het is niet mogelijk om Online Pro Trainer
aansprakelijk te stellen voor geleden schade (in welke vorm dan ook).

