ALGEMENE VOORWAARDEN)
Van de besloten v ennootschap Nomobese B.V., hierna te
noemen “Nomobese”, gev estigd en kantoorhoudende te (5242
AC) Rosmalen, gemeente ‘s-Hertogenbosch, aan de
Burgemeester Burgerslaan 40A, gedeponeerd ter grif f ie v an de
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch op
2012, onder
nummer
.

1.1
-

-

2.1

2.2

Artikel 1 Definities
In deze algemene v oorwaarden worden de hiernav olgende termen in na te
melden betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegev en:
“deelnemer”: de contractspartij v an Nomobese, zijnde een natuurlijk
persoon, niet handelend in de uitoef ening v an beroep of bedrijf , die op
enigerlei wijze gebruik maakt v an de diensten c.q. f aciliteiten v an
Nomobese.
“100 dagen Basisprogramma”: een uniek concept waarbij Nomobese
gedurende 100 dagen samen met de deelnemer intensief toewerkt naar
een bij aanv ang v astgesteld te realiseren streef gewicht, welk concept is
gebaseerd op 4 pijlers, te weten: coaching, v oeding, beweging en innov atie
(raadpleeg
v oor
meer
inf ormatie
hieromtrent
de
website:
www.nomobese.nl).
Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene v oorwaarden zijn v an toepassing op en maken deel uit v an
alle
aanbiedingen
(of f ertes/prijsopgav en)
tot,
acceptaties
v an
respectiev elijk
alle tot
stand gekomen ov ereenkomsten c.q.
rechtshandelingen tussen Nomobese en deelnemer, strekkende tot het
v erlenen v an diensten, het v errichten v an werkzaamheden, het gev en v a n
behandelingen en adv iezen c.q. v erkoop (en lev ering) v an zaken. De
totstandkoming v an een ov ereenkom st impliceert de onv oorwaardelijke
aanv aarding v an deze algemene v oorwaarden door deelnemer. Deelnemer
met wie eenmaal onder v igeur v an onderhav ige algemene v oorwaarden
zal zijn gecontracteerd, stemt alzo in met de toepasselijkheid v an deze
v oorwaarden (ook) op latere (nog te sluiten) ov ereenkomsten tussen
Nomobese en deelnemer.
Mocht enige bepaling v an deze algemene v oorwaarden naar het oordeel
v an de bev oegde rechter niet v an toepassing, nietig, v ernietigbaar of in
strijd met de openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts die betref f ende
bepaling als niet geschrev en (kunnen) worden beschouwd, doch zullen
v oor het ov erige deze algemene v oorwaarden v olledig v an kracht blijv en.
Partijen zijn gehouden om alsdan (een) zodanige regeling(en) te tref f en d ie

het doel en de strekking v an de terzijde gestelde bepaling(en) zov eel
mogelijk recht doet.
2.3

3.1

Af wijkingen v an deze algemene v oorwaarden zijn alleen dan geldig indien
deze door Nomobese en deelnemer uitdrukkelijk schrif telijk zijn
ov ereengekomen.
Alzo ov ereengekomen af wijkingen zullen hoe dan ook niet automatisch
(ook) gelden v oor (op)v olgende ov ereenkomsten, tenzij dit uitdrukkelijk en
schrif telijk toch mocht worden ov ereengekomen. In gev al het bepaalde in
een af zonderlijke ov ereenkomst c.q. aanbieding daartoe af wijkt v an c.q.
strijdig is met het bepaalde in deze algemene v oorwaarden prev aleert het
bepaalde in de betref f ende ov ereenkomst c.q. aanbieding.
Artikel 3 Aanbiedingen / Totstandkoming Overeenkomst / Wijzigingen
Alle aanbiedingen geschieden v rijblijv end, tenzij schrif telijk en uitdrukkelijk
anders mocht zijn v ermeld. Nomobese is derhalv e gerechtigd een gedane
aanbieding te herroepen.
Aanbiedingen gelden niet automatisch v oor nadere, mogelijkerwijs in de
toekomst tussen partijen te sluiten (andere) ov ereenkomsten.
Elke aanbieding is (mede) gebaseerd op de (getrouwheid v an de) door
deelnemer terzake v erstrekte mondelinge danwel schrif telijke inf ormatie.
Deelnemer staat in v oor de juistheid en v olledigheid daarv an, op
Nomobese rust te dier zake geen eigen onderzoeksplicht.

3.2

In de praktijk zal een ov ereenkomst tot stand komen door accordering
zijdens Nomobese v an een door deelnemer in te v ullen inschrijf f ormulier,
waarbij Nomobese het ov ereengekomene schrif telijk aan deelnemer
bev estigt en deze laatste middels ondertekening daarv an er blijk v an gee f t
daarmee in te stemmen.

3.3

De met Nomobese gesloten ov ereenkomst omv at de prestatie zoals daar i n
is omschrev en, bijv oorbeeld de deelname aan een nader omschrev en
specif iek programma.
Naast de door deelnemer v erschuldigde prijs staat in de ov ereenkomst de
contractsduur v ermeld, zo ook de ingangsdatum. Indien tijdens het
v errichten v an de ov ereengekomen prestatie blijkt dat het v oor een
behoorlijke (v erdere) uitv oering noodzakelijk is om het ov ereengekomene
te wijzigen of aan te v ullen, zullen partijen tijdig en in onderling ov erleg de
ov ereenkomst dienov ereenkomstig aanpassen. Een ev entuele meerprijs
ten gev olge v an een alzo noodzakelijke wijziging c.q. aanpassing zal aan
deelnemer worden doorberekend.

3.4

Een deelnemer heef t het recht om gedurende de openingstijden v an de
hem/haar betref f ende Nomobese-v estiging aldaar gebruik te maken v an de
f itness f aciliteiten, indien daarv oor v ooraf een af spraak is gemaakt.
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Nomobese is geheel v rij om de openingstijden tijdelijk of blijv end te
wijzigen. In gev al - om welke reden ook - in de deelnemer betref f ende
Nomobese-v estiging geen behandeling(en) c.q. f itness f aciliteiten (meer)
worden aangeboden, gaat de deelnemer ermee akkoord dat een en ander
in een andere Nomobese-v estiging wordt aangeboden.

4.1

4.2

5.1

5.2

Artikel 4 Prijzen
Gedane prijsopgav en zijn immer v rijblijv end en onder v oorbehoud v an
tussentijdse prijswijzigingen.
Tenzij uitdrukkelijk anders aangegev en zijn alle aangeboden c.q.
ov ereengekomen prijzen immer inclusief btw, doch exclusief ev entuele
andere hef f ingen v an ov erheidswege, zoals bijv oorbeeld transport-,
v erzend-, v erpakkings- en af lev eringskosten.
Artikel 5 Aanvang Prestatie / Uitvoering Overeenkomst /
Verplichtingen Deelnemer
De door Nomobese opgegev en aanv angs- c.q. lev eringstermijn met
betrekking tot de door haar te v errichten prestatie - bijv oorbeeld de
startdatum v an deelname aan een bepaald programma - heef t immer
(slechts) als bij benadering te gelden en is derhalv e geen zogenaamde
f atale termijn in de zin v an de wet.
Een ov ereengekomen (aanv angs)termijn gaat ov erigens eerst dan lopen
nadat Nomobese alle v an deelnemer benodigde – zie hierna onder lid 3 gegev ens en inf ormatie heef t ontv angen c.q. alle v oor de uitv oering
noodzakelijke f ormaliteiten door de deelnemer zijn v erv uld, met dien
v erstande dat in gev al de v oor de uitv oering v an de ov ereenkomst
benodigde gegev ens niet tijdig aan Nomobese zijn v erstrekt, Nomobese
het recht heef t de uitv oering v an de ov ereenkoms t op te schorten en
daarenbov en de uit de v ertraging v oortv loeiende extra kosten op de
deelnemer te v erhalen. De lev eringstermijn wordt v erlengd met de periode
gedurende welke Nomobese haar prestatie ingev olge deze algemene
v oorwaarden en/of de wet heef t opgeschort, of gedurende welke
Nomobese door ov ermacht als omschrev en in artikel 6 tot nakoming is
v erhinderd.
Nomobese zal zich naar beste inzicht en kunne inspannen de te v errichten
prestatie met zorg uit te v oeren. De te v errichten prestatie wordt uitgev oerd
op basis v an een zogenaamde inspanningsv erbintenis. Een in de
ov ereenkomst op te nemen streef gewicht heef t dus als doelstelling te
gelden, v oor welke doelstelling Nomobese en deelnemer tesamen een
inspanningsv erbintenis op zich nemen. Nomobese garandeert niet dat het
streef gewicht ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd, doch spant zich
daartoe wel ten v olle in, hetgeen Nomobese v an de deelnemer uiteraard
ev enzeer
v erlangt.
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Enkel de deelnemer aan het zogenaamde “100 dagen Basisprogramma”
heef t aanspraak op de zogenaamde “niet goed geld terug”- garantie,
conf orm de v oorwaarden als hierna in artikel 9 uiteengezet.
5.3

Deelnemer is bij v oortduring – derhalv e niet enkel bij het tot stand komen
v an de ov ereenkomst - gehouden Nomobese telkenmale uit zichzelf en
onv erwijld te inf ormeren omtrent al die f eiten en (gewijzigde)
omstandigheden die in v erband met de uitv oering v an de ov ereenkomst
v an belang (kunnen) zijn, met name terzake diens gezondheidssituatie.
Deelnemer zal Nomobese steeds - uit zichzelf - omgaande alle v oor een
behoorlijke (v erdere) uitv oering v an de ov ereenkomst relev ante, nuttige e n
noodzakelijke inlichtingen v erschaf f en, waaronder met name begrepen die
medische gegev ens - c.q. wijziging daarv an - die v oor een goede
uitv oering v an de ov ereengekomen prestatie v an belang (kunnen) zijn
(bijv oorbeeld terzake ev entueel medicijngebruik). Het behoort tot de eigen
v erantwoordelijkheid v an deelnemer – en Nomobese bev eelt zulks aan zelf v ooraf medisch adv ies in te winnen (bij diens huisarts ) alv orens bij
Nomobese
een
behandeling
te
ondergaan
c.q.
bepaalde
v oedingsproducten te consumeren. Mocht sprake zijn v an zogenaamde
contra-indicaties, zo ook in gev al v an ziekte en bij medicijngebruik, dan
adv iseert Nomobese uitdrukkelijk en met klem om contact op te nemen
met de huisarts en/of behandelend specialist alv orens met een
behandeling bij Nomobese te beginnen c.q. daarmede v oort te gaan.
Deelnemer heef t in te staan v oor de juistheid, v olledigheid en getrouwheid
v an door deze aan Nomobese te v ers trekken inf ormatie. Op Nomobese
rust te dier zake geen eigen onderzoeksplicht. Nomobese is (immers) geen
medische organisatie en haar personeel is niet toegerust om aan
deelnemer medisch adv ies te gev en of een medische diagnose te stellen.
Door Nomobese v erstrekte inf ormatie kan en mag derhalv e ook nimmer als
een medisch adv ies of een medische diagnose worden opgev at.
Wanneer er ongemak optreedt tijdens een behandeling bij Nomobese dan
dient deelnemer de behandeling te beëindigen en de huisarts te
raadplegen.
Mocht(en) de arts(en) nadere inf ormatie nodig hebben, dan kan deelnemer
uiteraard te allen tijde contact opnemen met Nomobese.

5.4

Deelnemer wordt bekend geacht met de door Nomobese gehanteerde
“huisregels” en zich daarnaar te gedragen. Een exemplaar v an de
“huisregels” is af te halen bij de receptie v an de betref f ende Nomobese v estiging.

5.5

Het is deelnemer niet toegestaan om rechten en/of v erplichtingen uit
hoof de v an de ov ereenkomst aan derden ov er te dragen, behoudens in
gev al Nomobese daartoe expliciet en schrif telijk toestemming v erleent (he t
“lidmaatschap” is derhalv e strikt persoonlijk).
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6.1

7.1

7.2

Artikel 6 Overmacht
Bij gebleken onuitv oerbaarheid v an de ov ereenkomst ten gev olge v an
ov ermacht of daarmede gelijk te stellen omstandigheden - v an dien aard
dat nakoming v an de ov ereenkomst onmogelijk of naar maatstav en v an
redelijkheid en billijkheid niet of niet langer kan worden gev ergd - heef t
Nomobese het recht naar keuze de ov ereenkomst als ontbonden te
beschouwen zonder tot enige schadev ergoeding v erplicht te zijn,
behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 v an Boek 6 v an het
Burgerlijk Wetboek en met behoud v an het recht op betaling naar
ev enredigheid - zo v an toepassing - v an het wel reeds uitgev oerde
gedeelte v an de ov ereenkomst, dan wel is Nomobese, in gev al v an
tijdelijke ov ermacht, gerechtigd om de (v erdere) uitv oering v an de
ov ereenkomst v oor ten hoogste 2 maanden op te schorten, zonder tot
enigerlei schadev ergoeding gehouden te zijn. Indien na ommekomst v an
de v oornoemde termijn v an maximaal 2 maanden nog steeds sprake
mocht zijn v an onuitv oerbaarheid v an de ov ereenkomst ten gev olge v an
ov ermacht of daarmede gelijk te stellen omstandigheden, is Nomobese
alsnog gerechtigd de ov ereenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder
tot enigerlei schadev ergoeding gehouden te zijn, doch met behoud v an het
recht op betaling naar ev enredigheid – zo v an toepassing – v an het wel
reeds uitgev oerde gedeelte gedeelte v an de ov ereenkomst. Nomobese
heef t ook het recht zich op ov ermacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (v erdere) nakoming v erhindert, intreedt nadat
Nomobese diens v erbintenis had moet nakomen.
Artikel 7 Betaling
Betaling door deelnemer v an de door deze v erschuldigde prijs geschiedt
op een door Nomobese te bepalen en nader bij ov ereenkomst aan te
gev en wijze. Uitgangspunt is dat deelnemer bij de totstandkoming der
ov ereenkomst een deel aanbetaalt middels pinnen (bijv oorbeeld 1/3 v an de
totale prijs) en het restant middels periodieke automatische ov erboekingen
- waartoe deelnemer bij de totstandkoming der ov ereenkomst een
automatische incasso-opdracht af geef t - op een door Nomobese aan te
duiden bankrekening. Deelnemer is gehouden erv oor zorg te dragen dat
op diens bankrekening v oldoende saldo aanwezig is v oor het doen
af schrijv en v an de periodieke bedragen.
Nomobese heef t te allen tijde het recht gedurende de uitv oering v an de
ov ereenkomst maar ook reeds bij aanv ang daarv an, betaling v an de
v olledige prijs te v erlangen. Bij weigering of onv ermogen tot gehele of
gedeeltelijke v ooruitbetaling, is Nomobese gerechtigd de ov ereenkomst
eenzijdig, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden (zonder dat
deelnemer deswege recht op schadev ergoeding v erkrijgt) en desgewenst -
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zo v an toepassing - wel reeds gelev erde zaken terug te nemen, een en
ander onv erminderd het recht v an Nomobese op schadev ergoeding.
7.4

Bij niet tijdige betaling is deelnemer v an rechtswege in v erzuim en komt
Nomobese automatisch, derhalv e zonder de noodzaak v an een aanmaning
of ingebrekestelling, de wettelijke rente toe v anaf het ov ereengekomen
tijdstip v an betaling tot aan de dag der algehele v oldoening.

7.5

In gev al deelnemer diens betalingsv erplichting niet, niet tijdig dan wel niet
v olledig nakomt, kan Nomobese v erv olgens aanspraak maken op
v ergoeding v an de in alle redelijkheid te maken kosten ter v erkrijging v an
v oldoening buiten rechte. Deze zogenaamde buitengerechtelijke kosten,
dewelke alsdan zijn aan te merken als v ermogensschade (ex artikel 6:96,
tweede lid, sub c Burgerlijk Wetboek) zijdens Nomobese, worden begroot
op de staf f eling v an het Besluit v ergoeding v oor buitengerechtelijke
incassokosten.

7.6

In gev al de deelnemer niet v oor tijdige betaling v an het v erschuldigde
zorgdraagt, heef t Nomobese het recht de (v erdere) uitv oering v an de
ov ereenkomst op te schorten en daarenbov en de uit de v ertraging
v oortv loeiende extra kosten op de deelnemer te v erhalen.

8.1

Artikel 8 Aansprakelijkheid
Behoudens in gev al v an opzet of grov e schuld zijdens Nomobese is
Nomobese nimmer aansprakelijk v oor enigerlei door deelnemer te lijden
schade.

8.2

Onv erlet het v orenstaande is Nomobese nimmer aansprakelijk v oor
schade ten gev olge v an f outen of gebreken in door deelnemer c.q. (een)
derde(n) aangedragen gegev ens c.q. inf ormatie. Nomobese is ev enmin
aansprakelijk v oor schade, v erlies of dief stal v an persoonlijke
eigendommen v an de deelnemer, laatstgenoemde wordt geadv iseerd zich
hierv oor adekwaat te v erzekeren. Het door deelnemer gebruik maken v an
de div erse f aciliteiten v an Nomobese is geheel v oor eigen risico v an
deelnemer, laatstgenoemde wordt in ov erweging gegev en zich adekwaat
te v erzekeren tegen ongev allen. Nomobese is ook nimmer aansprakelijk
v oor schade die v oortv loeit uit het door deelnemer v erzwijgen v an diens
medische c.q. psy chische problemen.

8.3

In gev al Nomobese aansprakelijk mocht blijken jegens deelnemer is die
aansprakelijkheid in alle gev allen beperkt tot zogenaamde directe schade
en is Nomobese nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te
v ergoeden dan (maximaal) tweemaal het aan Nomobese v erschuldigd
geworden bedrag terzake de betref f ende prestatie waaruit de
aansprakelijkheid mocht
v oortv loeien,
dan wel, in gev al de

6

aansprakelijkheid v an Nomobese mocht zijn v erzekerd en de v erzekeraar
ook tot uitkering ov ergaat, maximaal ten belope v an het door de
v erzekeraar daadwerkelijk uit te keren bedrag. Iedere andere of
v erdergaande aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.
Nomobese is dan ook nimmer aansprakelijk v oor enige schade v an
deelnemer, indien deze schade is aan te merken als zogenaamde indirecte
schade, zoals bijv oorbeeld gev olgschade, stagnatieschade, winstderv ing,
bedrijf sschade c.q. schade als gev olg v an aansprakelijkheid jegens
derden.
8.4

Bov enstaande
aansprakelijkheidsbeperkingen
zien
niet
op een
onv erhoopte productenaansprakelijkheid zijdens Nomobese jegens
deelnemer v oor door laatstgenoemde als consument te lijden schade uit
hoof de v an de artikelen 185 en 190 Boek 6 v an het Burgerlijk Wetboek.

8.5

Deelnemer is gehouden Nomobese te v rijwaren v oor alle aanspraken v an
derden (een v erzekeraar v an deelnemer die ageert uit regres daaronder
begrepen) met betrekking tot door Nomobese aan deelnemer gelev erde
zaken c.q. door Nomobese in het kader v an de ov ereenkomst ten behoev e
v an deelnemer v errichte werkzaamheden/behandelingen c.q. v erleende
diensten.

9.1

9.2

Artikel 9 Garantie (in geval van “100 dagen Basisprogramma”)
Deelnemer aan het 100 dagen Basisprogramma, heef t aanspraak op de
nav olgende “niet goed geld terug”- garantie. Op v oorwaarde dat deelnemer
zich strikt houdt aan alle onderdelen v an het programma – en met name
dus ook telkenmale aanwezig is bij de div erse te onderscheiden
behandelingen, activ iteiten en sessies – heef t deelnemer aanspraak op
terugbetaling v an het v olledige inschrijf geld, in gev al het bij aanv ang door
Nomobese v astgestelde persoonlijke doel niet minst genomen - bij einde
v an het programma, danwel reeds tijdens de duur v an het programma v oor 50% wordt behaald.
Bij af wezigheid bij 1 of meerdere behandelingen c.q. sessies komt deze
garantie te v erv allen. In gev al v an eenmalige af wezigheid bij ziekte v an
maximaal 4 aaneengesloten dagen v erv alt de “niet goed geld terug”garantie (om die reden) niet. In gev al v an (kortstondige) af wezigheid
v anwege een sterf gev al v an een naaste komt de “niet goed geld terug”garantie ev enmin om die reden te v erv allen. In gev al v an een blessure
(alsdan ondersteund door een doktersv erklaring) die met zich brengt dat
de deelnemer meermaals v erstek moet laten gaan bij een of meerdere
onderdelen v an het “100 dagen Basisprogramma” komt de “niet goed geld
terug”- garantie weliswaar te v erv allen, maar heef t de deelnemer wel
aanspraak op kosteloze v erlenging v an de duur v an het programma gelijk
aan de periode v an af wezigheid.
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9.3

10.1

10.2

11.1

Medicatie-gebruik (bijv oorbeeld v an anti-depressiv a, hormonen, prednison
en betablokkers) kan het v ast te stellen c.q. v astgestelde doel negatief
beinv loeden. In gev al v an medicijngebruik heef t deelnemer dan ook geen
aanspraak op garantie.
Artikel 10 Ontbinding
Indien deelnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk v oldoet aan enige
v erplichting, welke uit de met Nomobese gesloten ov ereenkomst
v oortv loeit, zo ook in de situatie waarin gegronde v rees bestaat dat
deelnemer diens (betalings)v erplichtingen niet zal nakomen, alsook in
gev al v an ev ident ontoelaatbaar gedrag, wordt deelnemer geacht v an
rechtswege in v erzuim te zijn en heef t Nomobese het recht, zonder
ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst daartoe is v ereist,
de uitv oering v an enige, meerdere of alle v erplichtingen, uit welke hoof de
dan ook, op te schorten en/of - ook al was anders ov ereengekomen - v o o r
v erdere uitv oering aan de zijde v an Nomobese v an enige v erplichting
contante betaling te v orderen c.q. de ov ereenkomst geheel dan wel ten
dele te ontbinden c.q. ontbonden te v erklaren, zonder dat Nomobese tot
enigerlei schadev ergoeding te dier zake gehouden zal zijn, een en ander
ov erigens onv erminderd elk ander aan Nomobese toekomend recht,
daaronder begrepen het recht v an Nomobese op v ergoeding v an de door
haar te lijden schade (v erv angende schadev ergoeding, daaronder
begrepen winstderv ing) ten gev olge v an de ontbinding v an de
ov ereenkomst, maar ook het recht om, in plaats v an ontbinding, nako m i n g
(al dan niet met aanv ullende schadev ergoeding) te v erlangen. In al de ze
gev allen is elke v ordering die Nomobese op deelnemer bezit direct en
v olledig opeisbaar.
Nomobese is ev eneens gerechtigd de ov ereenkomst te ontbinden indien
zich omstandigheden v oordoen welke v an dien aard zijn dat nakoming v an
de ov ereenkomst onmogelijk althans naar maatstav en v an redelijkheid en
billijkheid niet langer v an haar kan en mag worden gev ergd.
Artikel 11 Bescherming
Persoonsgegevens/Toezending Informatie/Toepasselijk Recht
Persoonsgegev ens der deelnemer worden geregistreerd, dit met
inachtneming v an hetgeen daartoe in de Wet Bescherming
Persoonsgegev ens is opgenomen.
Nomobese doet melding bij het College Bescherming Persoonsgegev ens
(CBP) inzake het gebruik v an die persoonsgegev ens.
Een copie v an het betref f ende meldingsf ormulier wordt de deelnemer op
diens aanv raag bij Nomobese door deze laatste toegezonden en is ook in
het openbare register (v an CBP) te raadplegen. De persoonsgegev ens
worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.
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Nomobese zal zorgv uldig omgaan met de persoonsgegev ens v an
deelnemers.
Registratie der persoonsgegev ens heef t een administratief doel, een
marketing doel en ziet tev ens op de begeleiding v an de deelnemer. Om
een ov ereenkomst met de deelnemer te kunnen sluiten en deze
ov ereenkomst v erv olgens ook op een adekwate en zorgv uldige wijze te
kunnen uitv oeren, dient Nomobese noodzakelijkerwijs te beschikken ov er
relev ante persoonsgegev ens met betrekking tot diens gezondheid.
Deelnemer zal Nomobese uitdrukkelijk toestemming hebben te gev en v oo r
het v erwerken v an diens persoonsgegev ens, daaronder begrepen de
nav olgende Bijzondere gegev ens, te weten die met betrekking tot diens
gezondheid, zonder dewelke een adekwate en zorgv uldige uitv oering der
ov ereenkomst - begeleiding v an de deelnemer en het opstellen v an een
persoonlijk behandelplan - niet mogelijk is.
11.2

Nomobese pleegt aan deelnemer(s) met enige regelmaat inf ormatie ov er
aanbiedingen, nieuwe ontwikkelingen en andere wetenswaardigheden te
v erzenden (per post, e-mail, SMS of anderszins). In gev al de deelnemer
hier geen prijs (meer) op stelt, kan deelnemer dit aan Nomobese aangev en
middels v erzending v an een daartoe strekkende e-mail aan Nomobese.

11.3

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding v an een
ov ereenkomst (of aanbieding) of naar aanleiding v an een nadere
ov ereenkomst welke een uitv loeisel is v an een zodanige ov ereenkomst,
worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
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