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Aanvullende voorwaarden RuiterFit-Trainingen 

 Een RuiterFit-Training duurt 60 minuten.  
 

 De training wordt gegeven door Karin Oomen of Christel Deugd-Verburg. 
 

 Alle aanmeldingen gaan via Karin Oomen, bij voorkeur per e-mail: 
info@karinoomenoefentherapie.nl 
 

 Van alle nieuwe klanten ontvangen wij graag het inschrijfformulier ingevuld retour, voor aanvang 
van de serie. 

 
 Het tarief voor deelname aan de RuiterFit-Trainingen betreft €85,00 per serie van 10 lessen.  

Stroomt u halverwege de serie in dan betaalt u de resterende keren €8,50 per les.  
 

 Je krijgt de factuur voor aanvang, of in de eerste week, van de betreffende serie.  
De factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden.  
Indien de factuur niet tijdig voldaan wordt krijg je een telefonische of schriftelijke herinnering.  
Indien betaling na een schriftelijke betalingsherinnering uitblijft wordt een incassobureau 
ingeschakeld, de hieruit volgende extra kosten komen dan voor uw rekening. 
 

 Per week ontvang je voorafgaand aan de training een berichtje welk materiaal er meegenomen 
mag worden. We gaan er vanuit dat alle deelnemers sowieso een eigen matje meebrengen en 
sportieve kleding aan doen. In veel lessen zullen we gebruik maken van een grote fitnessbal of 
kleine redondo bal en elastiek. Dit materiaal hoef je niet zelf aan te schaffen, echter is het wel 
makkelijk zodat je er ook thuis nog mee kunt trainen. Een elastiek (€2,50 incl.) of kleine 

redondobal (€8,- incl) is eventueel via de trainer te verkrijgen. De grote fitnessbal via een reguliere 

sportzaak, online of bij de action, voor een gemiddelde volwassene is 65cm een goede maat.  
 

 Afmelding mag zowel telefonisch als per e-mail worden doorgegeven.  
Karin Oomen: 06-13025660 info@karinoomenoefentherapie.nl 
Christel Deugd-Verburg: 06-53839744, cdeugd-verburg@ziggo.nl 
 

 Bij langdurige afwezigheid wegens ziekte van u als deelnemers wordt er in overleg met u naar een 
passende (inhaal) oplossing gezocht. 
 

 Iedere gemiste les mag u inhalen in het betreffende kwartaal of het kwartaal er na. Op 
www.karinoomenoefentherapie.nl vindt u een actueel overzicht van het lesrooster. 
 

 Bij verhindering van Karin of Christel zal er altijd getracht worden om de lessen te laten 
waarnemen door een collega. 
 

 Uw privacy wordt gerespecteerd. Alles wat u met de trainer bespreekt  wordt vertrouwelijk 
behandeld.  
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