
 

Judith van Leeuwen Praktijk Stroom mee ❊ Gestalt Art therapie ❊ Yoga ❊ Slowrun 

* Deelname aan de activiteiten van Slowrun Oosterhout geschiedt geheel 

op eigen risico en op eigen verantwoording.  

* De 10-weekse Slowrun cursus kost € 149,-. Een cursus van 10 Slowrun 

lessen, verspreid over 10 of meer weken. (denk aan vakanties/feestdagen) 

Er vindt geen restitutie plaats. Wel kan er bij een blessure of andere 

uitzonderlijke omstandigheden worden aangesloten bij een nieuwe 

cursus en de lessen die je nog tegoed hebt kunnen dan worden 

afgenomen. 

* De Abonnementskosten zijn € 29,95 per persoon per maand.  

* De deelnamekosten lopen het hele jaar door (12 maandelijkse 

betalingen). Ongeveer 6 weken per jaar is het vakantie waarvan circa 4 in 

de grote vakantie. 

* De deelnamekosten voor het abonnement worden maandelijks voldaan. 

Ik wil je verzoeken het bedrag over te schrijven.                                          

NL09 ABNA 0419 8662 56 , t.n.v. Judith van Leeuwen. 

* Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname 

aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of overgewicht hebt, of 

indien je een andere reden hebt waardoor je twijfelt aan een training 

deelname, raad ik je sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts. 
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* Slowrun Oosterhout behoudt het recht voor om naar haar beoordeling 

ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.

* Slowrun Oosterhout behoudt het recht een training bij onvoldoende 

belangstelling te annuleren. Eventueel en in overleg wordt naar een 

alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder 

onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden 

afgelast.

* Slowrun Oosterhout is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere 

schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van 

een training of ontstaan tijdens of in verband met door Slowrun 

Oosterhout georganiseerde activiteiten.                                    

Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico en 

vrijwillig opgevolgd. Ook is Slowrun Oosterhout niet aansprakelijk voor 

schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke 

oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Slowrun 

Oosterhout georganiseerde activiteiten.

* Opzeggen van abonnement dient voor 1e van de volgende maand te 

gebeuren.
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