Productvoorwaarden strippenkaart.
Aanvullende voorwaarden Man-Up STRIPPENKAARTEN. Op deze voorwaarden zijn
de algemene voorwaarden ook van toepassing
a. Een Strippenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.
b. Een Strippenkaart, is beperkt geldig. De geldigheid van de strippenkaarten is alsvolgt.
-

SPECIALTY CLASS strippenkaart*
o Geldig zo lang deelnemer een lidmaatschap of traject afneemt.

-

OUTDOOR LIFE strippenkaart:
o 6 maanden vanaf moment van aankoop
LIVE LIFE strippenkaart
o 6 maanden vanaf moment van aankoop
COMBINATIE strippenkaart
o 6 maanden vanaf moment van aankoop

-

*alleen voor deelnemers met een lopend Man-Up lidmaatschap of traject

Als een Strippenkaart is verlopen of verbruikt, kan een Deelnemer zich niet meer
aanmelden.
c. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het
buitenland kan de geldigheid van een Strippenkaart worden opgeschort. Man-Up heeft
het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt
ingewilligd.
d. In het geval dat de OUTDOOR en/of LIVE LIFE trainingen niet meer door Man-Up
worden aangeboden worden de strippen omgezet naar SPECIALTY CLASS strippen.
e. Een Strippenkaart loopt automatisch af. Een Strippenkaart wordt niet stilzwijgend
verlengd.
f. De Man-Up Strippenkaart kan in de online via man-up.nl worden aangeschaft. Er dient
via Ideal te worden betaald. Voor leden met een Man-Up lidmaatschap is automatische
incasso ook mogelijk.
g. De soort strippen en het aantal strippen zijn in te zien via het persoonlijke profiel van
de klant.
h. Iedere inschrijving kost 1 strip die bij de reservering van de les wordt afgeschreven.
Bij annulering binnen de gratis annuleringsperiode van de les wordt de strip
teruggeboekt. Bij iedere annulering na de vastgestelde periode zal de strip niet worden
teruggeboekt.
De gratis annuleringsperiodes zijn als volgt:
-

SPECIALTY CLASS strippenkaart*
o 2 uur voordat de les start
OUTDOOR LIFE strippenkaart:
o 4 uur voordat de les start
LIVE LIFE strippenkaart

-

o 4 uur voordat de les start
COMBINATIE strippenkaart
o 4 uur voordat de les start

Bij overmacht is een strip alsnog retour te ontvangen. Door middel van het invullen en
versturen van het credit retour formulier wordt beoordeeld of de annuleringsreden
geldig is en de strip wordt teruggeboekt. Het credit retour formulier is te downloaden
via www.man-up.nl.
i. Indien de strippenkaart na is verlopen en er is nog niet voldaan aan het aantal
trainingen dan is er geen restitutie mogelijk.
j. Man-Up neemt in haar administratie op hoeveel trainingen zijn geboekt.
k. De strippenkaart kan alleen gebruikt worden om het aantal omschreven trainingen
mee te betalen. Bij een geschil hierover geldt de administratie van Man-Up als bindend.
l. Inwisselen tegen contant geld is niet mogelijk.
m. Indien je een goedkopere training wilt dan waar je strippenkaart voor is bedoeld,
dan is er geen restitutie mogelijk.

