
Voorwaarden Les Mills BARRE LAUNCH EVENT

ARTIKEL 1. ANNULEREN/WIJZIGEN 
• Tot donderdag 25 januari kunnen inschrijvingen worden geannuleerd/gewijzigd.
• Les Mills heeft het recht om een masterclass te annuleren als gevolg van onvoorziene omstandigheden.

ARTIKEL 2. AANSPRAKELIJKHEID 
• Deelname geschiedt voor eigen risico. Les Mills is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer 

mocht lijden als gevolg van de deelname.
• Tevens is Les Mills niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg 

is van aan Les Mills toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige scha-
desoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

• Les Mills aanvaardt geen aansprakelijkheid wanneer het evenement door overmacht wordt geannuleerd of moet worden ver-
schoven.

• Les Mills aanvaart geen aansprakelijkheid indien een van de presenters niet in staat is om naar het event te komen. 
• De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevol-

ge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
• Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator (Les Mills) voor schade van 

de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot 
ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

• De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin 
vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het 
Evenement.

• De Deelnemer vrijwaart Les Mills voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een 
Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te 
zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. 

ARTIKEL 3. PORTRETRECHT 
• Deelnemers stemmen ermee in dat Les Mills alle afbeeldingen van de deelnemers zonder enige vergoeding kan gebruiken 

voor promotionele doeleinden. 


