ALGEMENE VOORWAARDEN GEZOND AAN ZEE OUTDOOR 2018
A. Groepstrainingen
A.1 Watersessions
Zwemmen, peddelen, coretraining, surfen en bodysurfen voor iedereen die lekker fit
wil worden of blijven.
Locatie: in de zomermaanden vanaf The Shore (Scheveningen) en in de
wintermaanden vanaf de parkeerplaats Noord of Zuid (wordt in de groepsapp bekend
gemaakt minimaal 24 uur van te voren)
Groepsgrootte: maximaal 12 personen
Tijdstip: Iedere zondag 09:00 – 10:00u, iedere maandag van 20:00 – 21:00u en
iedere dinsdag van 10:00 – 11:00u.
Materiaal: wetsuit en optioneel een surfboard (wetsuit is bij The Shore te huur voor 5
euro, een board is gratis te lenen)
A.2 Surfit
Doelgericht werken aan de fysieke -en technische aspecten van het golfsurfen.
In de zomermaanden wordt er getraind in de Noordzee en in de wintermaanden
binnen bij Gezond aan Zee en op de boulevard van Scheveningen.
Locatie: in de zomermaanden vanaf The Shore (Scheveningen) en in de
wintermaanden vanaf Gezond aan Zee
Groepsgrootte: 8 personen bij golven, 12 personen bij geen golven (dan komt er
minimaal 24 uur van te voren vier extra plekken bij)
Tijdstip: dinsdag 20:00 – 21:00u
Materiaal: wetsuit en optioneel een surfboard (Wetsuit is bij The Shore te huur voor 5
euro, een board is gratis te lenen)

A.3 Swim Sessions
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Open water zwemtraining in de Noordzee voor waterliefhebbers, surfers, triatleten en
beginnende -en gevorderde zwemmers. Een laagdrempelige watertraining voor
iedereen die van bewegen in het water houdt.
Locatie: The Shore (Scheveningen)
Groepsgrootte: maximaal 8 personen
Tijdstip: iedere woensdag van 11 – 12u (alleen in de zomermaanden)
Eigen vaardigheid: zwemdiploma en comfortabel in zee
Materiaal: eigen wetsuit en zwembril (een wetsuit is te huur bij The Shore voor 5
euro)
A. Kosten
B.1. Gratis proefles
De eerste keer kunnen deelnemers kennismaken met de trainingen met een gratis
proefles.
B.2 Losse Personal Training
De kosten voor een losse training zijn EUR 15,- incl. BTW.
B.3 Trainingskaart Gezond aan Zee Outdoor
De kosten voor 10 trainingen bedragen EUR 100,- incl. BTW.
B.4 Aanmelding
Aanmelding van de training kan per groepsapp (aparte watersessions -en Surfit app)
of via het online boekingssysteem 'supersaas'. GAZO hanteert het principe wie het
eerst komt, wie het eerst maalt.
B.5 Betaling
Betaling geschied aan het begin van het trainingstraject, na de eerste training. De
betaling gaat per factuur.
C. Annulering
Bij verhindering dient dit minimaal 12 uur van te voren worden doorgegeven per mail
(outdoor@gezondaanzee.nl) of in de groepsapp. Als de deelnemer dit later meldt,
zijn de kosten voor eigen rekening.
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D. Gezondheid, eigen risico en vertrouwelijkheid
De sporter verklaart fysiek in staat te zijn aan een training deel te nemen. De sporter
is verplicht om pijn, onbehagen, abnormale vermoeidheid of veranderingen in de
lichamelijke condities voor, tijdens als ook na de training te melden.
De deelname van de trainingen gebeurt ten allen tijden op eigen risico.
Contactgegevens:
Vissershavenweg 63
2583 DL Den Haag
outdoor@gezondaanzee.nl
www.gezondaanzeeoutdoor.nl
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