
     Disclaimer ZES Boutique Studio 
voor 

Reformer Pilates sessies 

(1)  Inleiding 
Deze disclaimer is van toepassing op onze Reformer Pilates-sessies. Lees deze disclaimer voordat u aan 
Reformer Pilates sessies deelneemt. 
U erkent dat elke oefening een risico op persoonlijk letsel met zich meebrengt, inclusief een klein risico 
op ernstig letsel en u gaat ermee akkoord om verantwoordelijkheid te nemen voor uw gezondheid en 
welzijn in relatie tot onze Reformer Pilates sessies. 

(2) Gezondheid en medische aandoeningen. 
U erkent en verklaart dat: 
▪ voor zover u weet, lijdt u niet aan een medische of fysieke aandoening of handicap die de normale 
risico's van lichaamsbeweging verhogen of kunnen verhogen; 
▪ bij twijfel van uw zijde heeft uw fysiotherapeut of uw arts uw deelname aan de lessen Reformer Pilates 
goedgekeurd. 

U moet ons zo snel mogelijk informeren als: 
▪ u lijdt aan een nieuw of bestaand letsel, ziekte of andere medische aandoening; 
▪ u pijn of ongemak voelt tijdens een Reformer Pilates sessie; of 
▪ u denkt dat een specifieke oefening die deel uitmaakt van een Reformer Pilates sessie onveilig of 
ongemakkelijk voor u zou zijn. 
We kunnen u afraden om deel te nemen aan een Reformer Pilates sessie indien wij dit veiliger achten. 
Bovendien wordt u geacht al onze instructies met betrekking tot onze Reformer Pilates sessies te volgen; 
dit voor uw eigen en andermans veiligheid. 

(3) Geen verklaringen of garanties 
Wij vertegenwoordigen, garanderen, ondernemen of garanderen niet: 
▪ dat u niet lijdt aan enig letsel dat direct of indirect voortvloeit uit onze Reformer Pilates sessies; 
▪ dat uw conditie meetbaar zal verbeteren door deelname aan onze Reformer Pilates sessies. 
▪
(4) Wet en jurisdictie 
Deze disclaimer wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht en 
eventuele geschillen met betrekking tot deze disclaimer voor Reformer Pilates sessies vallen onder de 
exclusieve jurisdictie van de Rechtbanken van Nederland. 
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(5) Onze gegevens 
In deze disclaimer betekent "wij" (en "ons" en "onze" verwijzen naar) "ZES Boutique Studio Maastricht". 

(6) Instructeur 
De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid in deze disclaimer beschermen zowel de Reformer 
Pilates instructrice Petra Bekkerin als ZES Boutique Studio. Voor de aanwezige fysiotherapeut en masseur 
geldt een separate aansprakelijkheid en dient bij henzelf te worden nagegaan.
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