Algemene Voorwaarden
Voor challenges, coaching, templates (sjablonen), programma’s, (digitale) producten
en alle andere activiteiten van FitmetDylan

Gebruik en resultaat
Met mijn aankoop en/of deelname aan één van de door FitmetDylan georganiseerde
challenges, programma’s, trainingsschema’s, activiteiten en andere aankopen in de vorm
van templates (sjablonen) of alle andere (digitale) producten begrijp ik dat ik geen garantie
heb op resultaten van welke aard dan ook. Ik ga ermee akkoord dat ik iedereen die uit naam
van FitmetDylan handelt niet aansprakelijk kan stellen voor enige uitkomst of een gebrek
daaraan.
Met mijn aankoop van FitmetDylan digitale producten en deelname aan challenges,
programma’s en andere activiteiten begrijp ik dat alle aangeleverde digitale producten alleen
gegarandeerd werken in Microsoft Excel een Google Sheets (Google Drive). Ik begrijp wat ik
aan het kopen ben en begrijp dat het gebruik van een andere applicaties dan Microsoft Excel
of de Google Drive ertoe kan leiden dat de templates niet met 100% functionaliteit werken.
Ik begrijp dat alle verkopen definitief zijn en FitmetDylan geen restitutie geeft voor
digitale producten, coaching, challenges, programma’s en elke andere vorm van enig
activiteit die ik heb aangeschaft bij FitmetDylan. Hierbij geef ik akkoord en doe ik
afstand van mijn herroepingsrecht, herroepingstermijn en bedenktermijn bij alle
aangeschafte diensten en/of (digitale) producten van FitmetDylan.

Aansprakelijkheid
Met het oog op het mogen deelnemen aan de programma’s, challenges en andere
activiteiten die worden aangeboden en/of zijn ontworpen door FitmetDylan doe ik, naast de
betaling van enige vergoeding, hierbij afstand, geef vrij en ontsla het voor altijd en beloof
FitmetDylan vrij te vrijwaren van alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, kosten en
uitgaven, inclusief verwondingen of schade, al dan niet voorzienbaar, als gevolg van mijn
deelname aan de aangeboden activiteiten, trainingen, programma's of (digitale) producten. Ik
ontsla hierbij ook iedereen die uit naam van FitmetDylan handelt van enige
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig letsel, schade of stoornis (fysiek,
metabolisch of anderszins) aan mijzelf, of op enige manier die voortvloeit uit of verband
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houdt met mijn deelname aan alle activiteiten, trainingen, programma's en/of (digitale)
producten, al dan niet voorzienbaar, met en van FitmetDylan.
Ik begrijp en ben mij ervan bewust van, in geval van trainingsschema’s, templates,
programma’s en andere (digitale) producten en/of activiteiten waarbij ik zelf aan de slag ga
met fitnessapparaten en aerobe training, dat dit altijd voorzichtig moet gebeuren en geheel
op eigen risico is. Hierbij neem ik zelf de verantwoordelijkheid om fitnessapparaten en
-oefeningen op een verantwoorde en veilige manier uit te voeren en waarbij ik ALTIJD in
geval van twijfel hulp vraag aan een expert of FitmetDylan. Ik begrijp ook dat ik vrijwillig
deelneem aan de activiteiten, programma’s, challenges en/of digitale producten van
FitmetDylan en alle apparatuur, machines en oefeningen die ik ontvang van FitmetDylan
ikzelf verantwoordelijk ben om kennis over het juiste uitvoeren van de oefeningen te
vergaren en alle mogelijke gevaren. Dit zodat ik zelf de oefeningen veilig en correct kan
uitvoeren. Ik ga hierbij akkoord om uitdrukkelijk alle risico's, al dan niet voorzienbaar, met
betrekking tot alle genoemde activiteiten te aanvaarden en ben mij bewust van en neem
hierin mijn eigen verantwoordelijkheid.
Bovendien verklaar ik hierbij dat ik 18 jaar of ouder ben, gezond van geest, niet handelend
onder dwang of ongepaste invloed en volledig in staat ben om de voorwaarden van deze
overeenkomst te begrijpen.

Geen medisch advies
Ik begrijp en erken dat alle deelnemers aan de door FitmetDylan opgezette programma’s,
challenges en andere activiteiten verantwoordelijk zijn voor hun eigen medische zorg,
behandeling en toezicht. Verder begrijp, erken en garandeer ik dat ik niet lijd aan, of ooit heb
geleden aan, al dan niet gediagnosticeerd, een eetstoornis. Alle inhoud die op de website,
e-mails, applicatie of andere communicatiemiddel van FitmetDylan worden aangeboden,
inclusief tekst, templates, sjablonen, behandelingen, doseringen, resultaten, grafieken,
profielen, grafische afbeeldingen, foto's, afbeeldingen, advies, berichten en forumberichten,
is uitsluitend voor informatieve doeleinden en VORMT GEEN VERLENING VAN MEDISCH
ADVIES. Het is niet bedoeld ter vervanging van onafhankelijk professioneel medisch oordeel,
advies, diagnose of behandeling.
De inhoud is niet bedoeld om een zorgstandaard vast te stellen waaraan een gebruiker en/of
deelnemer aan enig programma/activiteit van FitmetDylan moet voldoen. Ik begrijp en erken
dat ik altijd het advies van mijn (huis)arts of andere gekwalificeerde zorgverlener met vragen
en/of opmerkingen die ik heb over mijn gezondheid. Ik begrijp en erken ook dat het zoeken
naar medisch advies met betrekking tot behandeling of zorgstandaard nooit mag negeren of
uitstellen vanwege informatie op of verzonden via de website, applicatie, e-mail of enig ander
communicatiemiddel van FitmetDylan.
FitmetDylan raadt ALTIJD aan dat als je denkt dat je een medisch noodgeval hebt je jouw
(huis)arts belt, naar de afdeling spoedeisende hulp in het ziekenhuis gaat of belt met 112.
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Medische informatie verandert voortdurend. Daarom mag de informatie op de website van
FitmetDylan, gelinkte websites, documenten uit de online leeromgeving en andere digitale
producten niet als actueel, volledig of uitputtend worden beschouwd. Vertrouwen op enige
informatie door FitmetDylan wordt verstrekt, is uitsluitend op eigen risico. De informatie wordt
geleverd "ZOALS HET IS" en zonder enige expliciete of impliciete garantie.
FitmetDylan (digitale) producten, templates (sjablonen), challenges, trainings(-) en
welk ander soort programma en/of activiteit dan ook zijn niet bedoeld om een
gezondheidstoestand of aandoening te behandelen of te beheersen.

Akkoordverklaring
Door verder te gaan met de aankoop, ga ik ermee akkoord dat ik (1) dit document in zijn
geheel heb gelezen en begrepen en dat ik (2) gebonden ben aan alle beschreven
voorwaarden.
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