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ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities
Algemene voorwaarden: Standaardvoorwaarden die deel uitmaken van de overeenkomst die Joeri Zwart en de

deelnemer overeenkomen

Joeri Zwart: Eigenaar van de eenmanszaak Joeri Zwart Personal Training

Personal Trainer: Joeri Zwart of een personal trainer opgeleid door en in dienst van Joeri Zwart

Personal Training: Trainingsprogramma en voedingsadvies onder begeleiding van een Personal Trainer

Deelnemer: Rechtspersoon of natuurlijk persoon die een overeenkomst aangaat met Joeri Zwart
voor Personal Training

De overeenkomst: Schriftelijk afspraak tussen Joeri Zwart en de deelnemer waarin wederzijdse rechten
en verplichtingen zijn vastgelegd aangaande Personal Training

Artikel 2. Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden en de rechten en verplichting van de overeenkomst zijn van toepassing op:

- De personal training die de deelnemer met de Personal Trainer aangaat;
- Iedere afzonderlijke activiteit binnen het kader van personal training gedurende de duur van de

overeenkomst;
- Op iedere activiteit waarbij de deelnemer actief is onder de begeleiding van de Personal Trainer.

Artikel 3. Het aanbod
Het aanbod van de Personal Trainer wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is geldig gedurende de door
de Personal Trainer aangegeven termijn. Is bij het uitbrengen van het aanbod geen termijn is gesteld dan geldt
een termijn van 3 weken na dagtekening van de overeenkomst.
Het aanbod bevat ten minste:

- De mogelijkheden die bij deelname aan Personal Training worden geboden;
- Kosten van het trainings- en coaching pakket;
- Bedenktijd zoals bepaald in artikel. 5 van de algemene voorwaarden

Artikel 4. De overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de deelnemer. Wanneer een deelnemer voor
ondertekening van de overeenkomst een factuur voor personal training voldoet, wordt deze betaling gezien als
een akkoordverklaring aan de algemene voorwaarden, aan de rechten en verplichtingen van de overeenkomst en
het perfect worden van de overeenkomst.
Met ondertekening van de overeenkomst verklaart de deelnemer tevens kennis te hebben genomen van de
algemene voorwaarden en de rechten en verplichtingen die opkomen uit de overeenkomst. De voormelde
bepaling is overeenkomstig van toepassing op het voldoen van een factuur voor Personal Training voorafgaand
aan de ondertekening van een overeenkomst. Een overeenkomst is niet overdraagbaar aan derden tenzij hieraan
voorafgaand overeenstemming is bereikt met de Personal Trainer. De overeenkomst is geldig zolang de
deelnemer gebruikt maakt van Personal Training en aan haar/zijn verplichtingen van de overeenkomst voldoet.

Artikel 5. Bedenktijd
Na ondertekening van de overeenkomst geldt een bedenktijd van 14 dagen. Binnen de bedenktijd heeft de
deelnemer de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te annuleren.

Artikel 6. Beëindiging overeenkomst
De overeenkomst kan door de deelnemer schriftelijk en digitaal worden opgezegd. Er geldt een opzegtermijn van
uiterlijk zeven dagen na de laatste personal training.
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Artikel 7. Ontbinding
Wanneer de deelnemer niet of gedeeltelijk niet aan zijn/haar verplichtingen van de overeenkomst voldoet, is aan
de Personal Trainer het recht voorbehouden om de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Op het moment van de gehele of gedeeltelijke ontbinding vervallen alle verplichtingen van de personal trainer
jegens de deelnemer. De deelnemer kan de overeenkomst niet met terugwerkende kracht stopzetten of
beëindigen.

Artikel 8. Prijswijzigingen
In het algemeen is een jaarlijkse prijsindexatie voorbehouden. In het bijzonder is een prijswijziging voorbehouden
drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. Na een prijswijziging heeft de deelnemer het recht om de
overeenkomst per direct te beëindigen zonder inachtneming van de opzegtermijn van maximaal zeven dagen.

Artikel 9. Gezondheid
Bij het aangaan van de overeenkomst verklaart de deelnemer naar beste weten dat hij/zij gezond en fysiek in staat
is om een personal training aan te gaan zonder dat schade aan zijn/haar gezondheid redelijkerwijs voorzienbaar
is. Bij twijfel wordt de deelnemer geadviseerd voorafgaand aan de eerste personal training zijn/haar arts te
raadplegen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
Het aangaan van een personal training vindt geheel plaats voor eigen risico van de deelnemer. Voorafgaand aan
het aangaan van een personal training dient de deelnemer zich ervan te vergewissen of het aangaan van een
personal training voor hem/haar medisch verantwoord is. Hierin zit besloten de deelname aan een personal
training in combinatie met medicijngebruik en/of medisch advies van een arts of specialist daaronder tevens
begrepen bijvoorbeeld een fysiotherapeut, chiropractor of osteopaat. In het bijzonder is het aangaan van een
personal training geheel voor eigen risico van de deelnemer wanneer de deelnemer niet oprecht heeft verklaard
over zijn/haar fysieke gesteldheid of redelijkerwijs twijfel moet hebben over zijn/haar fysieke gesteldheid.
Trainingsadviezen zijn vrijblijvend en volledig voor eigen risico van de deelnemer.
De Personal Trainer is niet aansprakelijk voor niet behaalde resultaten. Joeri Zwart en/of de Personal Trainer is
niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen ontstaan voor, na of tijdens de
door de Personal Trainer georganiseerde activiteiten. Joeri Zwart en/of de Personal Trainer is niet aansprakelijk
voor een lichamelijk letsel of materiële en/of immateriële schade die de deelnemer heeft geleden op een wijze
anders dan vorenstaand beschreven.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden
Op de diensten van de Personal Trainer is het daarvoor geldende btw-tarief van toepassing. De prijzen zijn
inclusief BTW.
Bij het aangaan van een overeenkomst zal de Personal Trainer aan de deelnemer meedelen wanneer en hoe de
kosten van personal training dienen te worden voldaan. De betalingsvoorwaarden worden in de overeenkomst
vermeld. Bij het niet of niet tijdig voldoen van de verschuldigde betaling, is aan de Personal Trainer het recht
voorbehouden om de deelnemer geen personal training aan te bieden tot dat de verschuldigde betaling is
ontvangen door de Personal Trainer.
Bij het niet of het niet volledig doen van de verschuldigde betaling binnen de gestelde termijn wordt de deelnemer
zonder nadere ingebrekestelling na drie dagen na afloop van de termijn in verzuim gesteld. Aan Joeri Zwart is het
recht voorbehouden om te besluiten de verschuldigde betaling te vermeerderen met een wettelijke rente van 1,5%
alsmede een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten ter incasso van 15%.

Artikel 12. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen
Aangaande de overeenkomst wordt onder overmacht verstaan al hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen. De Personal Trainer is niet gehouden aan de verplichtingen uit de overeenkomst, wanneer het
nakomen daarvan door overmacht redelijkerwijs onmogelijk is geworden. Afhankelijk van de aard dan wel van de
duur van de overmacht kan de overeenkomst eenzijdig door de Personal Trainer of Joeri Zwart worden opgeschort
of worden ontbonden.
Bij ziekte van de Personal Trainer heeft de Personal Trainer het recht de geagendeerde personal training of
daaraan gerelateerde afspraak te annuleren. In onderling overleg tussen de deelnemer en de Personal Trainer zal
naar een alternatief worden gezocht. Bij extreme weersomstandigheden en/of niet nader te noemen extreme
omstandigheden waarbij het reizen naar en van de locatie Vechtstraat 66a te Groningen en/of het aangaan van
een personal training
redelijkerwijs onverantwoord is kan een training worden afgelast.
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Op algemene erkende feestdagen is aan de Personal Trainer het recht voorbehouden de geagendeerde personal
training of daaraan gerelateerde afspraak te annuleren.

Artikel 13. Tussentijdse wijzigingen
De Personal Trainer kan tussentijds tijdelijk en definitieve wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en
openingstijden. De Personal Trainer zal de betreffende wijzigingen minimaal drie dagen voor de ingangsdatum op
genoegzame wijze aankondigen.

In het geval de tijdelijke of definitieve tussentijdse wijzigingen door de deelnemer belemmerend en/of als nadelig
worden beleefd dan heeft de deelnemer het recht om de overeenkomst te schorsen of zonder in achtneming van
de opzegtermijn van zeven dagen op te zeggen. Voorwaarde hierbij is dat de wijzigingen een schorsing of
beëindiging redelijkerwijs rechtvaardigen.

Artikel 14. Afzegging
Geagendeerde afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien hieraan niet wordt
voldaan dan is aan Joeri Zwart het recht voorbehouden om te besluiten de volledige kosten van de geagendeerde
sessie in rekening te brengen. In het geval dat een deelnemer een inhaalsessie inplant en uitvoert uiterlijk zeven
dagen na de niet tijdig geannuleerde afspraak, dan worden alleen de kosten van de inhaalsessie in rekening
gebracht. Aan Joeri Zwart is het recht voorbehouden om een maximum van tien verzuimen van tijdig annuleren
per jaar te hanteren.

Artikel 15 Slotbepalingen
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
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