BTL Network – Villkor 2018

Villkor
Genom att du blir medlem och deltar i aktiviteter, event och tjänster via Beyond The
Limits (BTL Network org. 8609094845 Visio Fitness – Fitness, health & inspiration),
binder du dig automatiskt till följande villkor vid betalning av faktura gällande
medlemskap. Detta gäller även samtliga ambassadörer som godkänt ambassadörsavtal:
1. Eventuell betalning sker via Bankgiro 886-6790. Betalning av tjänsterna sker genom att du
mottar en faktura.
2. Betalning av medlemskap och övriga event, aktiviteter och liknande, är bindande och inga
pengar är återbetalningsbara. Medlemmen/deltagaren/ambassadören kan ej kräva tillbaka
några pengar och inte heller sälja sitt aktuella medlemskap till någon annan utan
godkännande av nätverkets grundare, Yasmin Casaca, på e-post: info@beyondthelimits.se .
3. Vi förbehåller oss rätten att ändra och att ställa in event och aktiviteter, föreläsningar och
tjänster och nätverksträffar med mera, ändra på datum och tider på grund av exempelvis
sjukdom eller på grund av förbättring av tjänsten. Sker detta så meddelas deltagarna och
medlemmarna via eventuella uppsatta event, via webb och/eller övriga sociala medier.
4. Vid utebliven betalning av utställd faktura kommer den att faktureras med överenskommet
belopp samt ränta och förseningsbelopp.
5. BTL Network ansvarar inte under några omständigheter för sjukdom, skador, ej uppnådda
resultat eller dylikt i samband med deltagande av tjänster i samband med nätverket.
6. BTL Network ansvarar inte för värdesaker, kläder eller annan utrustning som du använder
under våra aktiviteter.
7. Vi sparar den information som du uppger vid anmälan. Om du av någon anledning har
problem med detta ber vi dig kontakta oss.
8. Vi kan avböja din önskan av att bli medlem hos oss i nätverket om vi på BTL Network
anser att du går emot nätverkets moral och värderingar eller liknande.
9. BTL Network kan höja priserna på tjänsterna och medlemskapet, aktiviteter och event. Har
du redan bokat en tjänst eller skickat in din intresseanmälan att bli medlem i nätverket innan
prishöjning får du självklart detta till det pris som var aktuellt vid bokning.
10. Vi kan komma att fotografera samt filma under föreläsningar, event och andra aktiviteter i
samband med BTL Network. Dessa kan komma att användas vid exempelvis reklam. Vill
du inte synas på några bilder eller filmer ber vi dig meddela oss detta via mail (
info@beyondthelimits.se ). Annars ser vi det som ett godkännande.
11. Eventuella tvister sker i Svensk rättegång och enligt Svensk lag.

