
ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. DEELNAME 

1.1 TOEGANKELIJKHEID

• Alle bezoekers vanaf 13 jaar zijn verplicht een coronatoegangsbewijs te laten zien.
Het coronatoegangsbewijs (QR CODE) samen met het identiteitsbewijs zal bij de ingang worden
gecontroleerd. Een coronabewijs is een:
-vaccinatiebewijs
-herstelbewijs
-negatieve testuitslag

• Deelname aan LES MILLS MEGA QUARTERLY 2021 is voor iedereen mogelijk die zich
vooraf inschrijft voor dit event.

1.2 INFORMATIE TICKETPRIJS

• Een ticket voor LES MILLS MEGA QUARTERLY 2021 is inclusief deelname aan 4 masterclasses per dag,
onbeperkte deelname aan workshops en toegang tot de Les Mills Party.

1.3 TARIEVEN LES MILLS MEGA QUARTERLY 2021

Zaterdag ticket € 109,95 
4 masterclasses, workshops, Les Mills Gift + party 
Exclusief btw, exclusief digitale kit* 

ADD ONS
Extra masterclass  € 15,- 
Digitale kit* € 15,- 
Event Shirt  € 16,95 

*Alleen voor Les Mills gecertificeerde instructeurs.
De bovengenoemde prijzen zijn exclusief btw.

1.4 DIGITALE RELEASES

De digitale releases zijn in de week na LES MILLS MEGA QUARTERLY beschikbaar en te 
downloaden voor ambassadeur instructeurs en de instructeurs die een bestelling hebben 
geplaatst tijdens het inschrijfproces.

1.5 ANNULEREN/ WIJZIGEN

• Na het afronden van de boeking via het registratieportaal is het niet meer mogelijk om je inschrijving te
annuleren of te wijzigen.

• Les Mills biedt een breed scala aan masterclasses aan en heeft het recht om een masterclass
te annuleren als gevolg van onvoldoende inschrijvingen. Les Mills gaat op zoek naar een passende
oplossing in geval van annulering.
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• In het geval dat het event geannuleerd moet worden van overheidswege in verband met aangescherpte
COVID-maatregelen zal Les Mills met een passende oplossing komen, zoals bijvoorbeeld het
verplaatsen van het event naar een andere datum.

1.6 AVG/PRIVACY

• Je gaat bij inschrijving akkoord dat Les Mills (HDD GROUP) jouw ingevulde persoonsgegevens
opslaat en gebruikt zoals beschreven in de Privacy Policy (https://hddgroup.com/
privacy-policy). Les Mills (HDD GROUP) respecteert je privacy en houdt zich aan de AVG/
GDPR.

ARTIKEL 2. AANSPRAKELIJKHEID 
• Deelname aan LES MILLS MEGA QUARERLY 2021 is op eigen risico. Les Mills is niet aansprakelijk voor

enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname.
• Les Mills is niet aansprakelijk voor het uitlopen van masterclasses en workshops.

Houd dus rekening bij het boeken van de masterclasses dat er tussen de masterclasses genoeg
tijd zit om overlap te voorkomen.

• Les Mills is 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 schadesoorten, 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 verschoven.

• Les Mills aanvaardt 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/zij of
een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn/haar overlijden, letsel of ziekte,
veroorzaakt door 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 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/zij aan deze eis voldoet en dat
hij/zij 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. Indien hiermee niet akkoord te zijn neem
dan contact op via kwartaalopleidingen@lesmills.nl.




