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Definities 
Wij/we: Annemerel de Jongh en Arthur van Dijk, de makers en bedenkers van Have a Good 
Run 
Je/jij: De deelnemer van Have a Good Run 
De cursus: De Have a Good Run cursus zoals op http://haveagood.run staat omschreven. 
 

1. Aansprakelijkheid 
A. We hopen het natuurlijk niet, maar als jij tijdens de cursus geblesseerd raakt zijn 
wij daar niet persoonlijk aansprakelijk voor. Wees altijd voorzichtig en raadpleeg bij 
twijfel een fysiotherapeut of arts. 
 

2. Tijdsduur cursus 
A. De cursus start op 16 mei en eindigt op 25 juli. 10 weken lang zal er iedere zondag 
een schema + Mini Weekly verzonden worden.  
B. Er kan niet op een later moment met de cursus gestart worden. 
C. De informatie blijft ook na 25 juli beschikbaar, mits je de informatie goed op je 
computer hebt opgeslagen. 
 

3. Copyright 
A. Iedere week krijg je het schema + de mini Weekly in de mail. Deze informatie is 
alleen voor jou bedoeld en mag niet buiten je huishouden gedeeld worden. 
B. Voor het vermenigvuldigen van de cursus betaal je een schadevergoeding en 
eventuele opsporings- en proceskosten. 
 

4. Contact 
A. Als er tijdens de cursus vragen zijn, dan kunnen deze gesteld worden tijdens de 
Live Q&A’s die gedurende het programma een aantal keer gehouden worden. 
B. Dringende vragen over de cursus kunnen ook per mail gestuurd worden, wij zijn 
echter niet verplicht iedere vraag te beantwoorden.  
 

5. Privacyverklaring 
A. We gaan zeer zorgvuldig met je persoonsgegevens om en zullen nooit je 
persoonsgegevens verkopen aan een andere partij. In het geval dat wij denken dat jij 
geïnteresseerd zou kunnen zijn in een aanbieding van een andere partij, zullen wij je 
persoonlijk van deze aanbieding op de hoogte stellen.  
B. Wij kunnen je mailadres gebruiken voor toekomstige projecten van Have a Good 



Run. Als jij hiermee niet akkoord gaat stuur dan een mail dan halen we je van de lijst. 
 

6. Herroepingsrecht 
A. Mocht de cursus niet zijn wat je verwacht had, dan kun je dat tot maximaal zeven 
dagen na het starten van de cursus (tot 23 mei 2021) aangeven dat je niet doorgaat 
en graag je geld terug wilt. Wij zullen het aankoopbedrag binnen 28 dagen 
terugstorten op de rekening waarmee jij betaald hebt.  
B. Na 23 mei 2020 is het niet meer mogelijk om je geld terug te krijgen van de cursus. 
 

 
 
 


