ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1: De overeenkomst en de definities
Je hebt een overeenkomst met Allerdings Fit afgesloten. Dat betekent dat je trainingssessies of een product
afneemt (zie hieronder bij definities). Hierop zijn de Algemene voorw aarden van Allerdings Fit van toepassing.
Allerdings Fit is het bedrijf van Yvonne van Wamelen. Allerdings Fit is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 74953826. Btw -identificatienummer NL182838.34B01. Allerdings Fit is geregistreerd in FitNed, het
register voor (Personal) Trainers in Nederland. Dit betekent dat je ervan uit kunt gaan dat je getraind w ordt door
iemand die een erkende opleiding gevolgd heeft.
Definities:
Trainer: De ondernemer Yvonne van Wamelen/Allerdings Fit.
Klant: De rechtspersoon met w ie een overeenkomst is aangegaan (jij in dit geval).
Trainingssessie: De op een dag en tijdstip overeengekomen afspraak ter uitvoering van een training.
Product: Voedingsschema of trainingsschema.

Artikel 2
De algemene voorw aarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen trainer en klant.

Artikel 3: Bedenktijd
Na het afsluiten van de overeenkomst heb je de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos te
herroepen.

Artikel 3: Duur en beëindiging
De overeenkomst w ordt aangegaan voor een bepaalde of onbepaalde tijd. Bij een overeenkomst voor
onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van 1 maand.
Uitzondering:
Tussentijdse opzegging zonder opzegtermijn is mogelijk als:
– het voor jou als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is gew orden om verdere
trainingssessies te volgen. Het geld van resterende sessies w ordt in dit geval terugbetaald.

Artikel 4: Prijs en prijswijzigingen
1.
2.

De prijs voor de trainingssessies w ordt vooraf overeengekomen.
Eventuele prijsverhogingen w orden door Allerdings Fit 4 w eken voorafgaand aan deze verhoging
bekendgemaakt.

3.

Als een prijsverhoging plaatsvindt dan heb je het recht om de overeenkomst binnen 4 w eken na de
bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde geld van resterende sessies w ordt terugbetaald.

Artikel 5: Betaling
1.
2.
3.

De trainingssessies of het product dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn. Facturen
w orden per e-mail verstuurd.
Bij niet tijdige betaling ontvang je een herinnering. Je krijgt dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde
bedrag binnen 2 w eken te voldoen.
Na het verstrijken van een nieuw e betalingsdatum is Allerdings Fit gerechtigd om w ettelijke rente en in
redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, vanaf
het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Ook is Allerdings Fit bevoegd om je deelname
aan trainingssessies te w eigeren.

Artikel 6: Verplichtingen Allerdings Fit/de trainer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Allerdings Fit staat ervoor in dat de geleverde diensten beantw oorden aan de afspraken zoals
overeengekomen in de overeenkomst of het product.
Allerdings Fit staat ervoor in over de kennis te beschikken die redelijkerw ijs mag w orden verw acht.
Allerdings FIt beschikt over een geldig EHBO en reanimatie en AED-diploma.
Allerdings Fit voldoet aan de licentie-eisen van NL-actief.
Allerdings Fit houdt zich aan de Wereld Anti-Doping Code.
Allerdings Fit verklaart uiterst zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om te gaan, en zal hieromtrent
geen enkele mededeling aan derden doen.

Artikel 7: Verplichtingen van de klant
1.
2.
3.

Je geeft het aan als er iets in je medische of lichamelijke situatie verandert.
Je bent niet onder invloed van drugs, drank, medicijnen of als doping geduide middelen tijdens de
trainingssessies.
Je geeft w ijzigingen in je postadres, e-mailadres, (bankrekeningnummer) en telefoonnummer zo snel
mogelijk door aan Allerdings Fit.

Artikel 8: Annuleringen of te laat komen
1.

2.

Trainingssessies kunnen tot uiterlijk 24 uur van te voren w orden geannuleerd. Annuleringen meld je bij
de trainer via e-mail, telefoon of app. Zeg je later af? Voor die gemiste afspraken krijg je geen
terugbetaling.
De trainingssessies beginnen en eindigen op het geplande tijdstip. Als de sessie buiten de schuld van de
trainer om later start dan gepland, is dat geen reden om de duur van de sessie uit te breiden buiten de
geplande tijd. Met andere w oorden: kom op tijd!

Artikel 9: Blessures en aansprakelijkheid
1.

2.
3.

4.

Blessures zijn niet altijd te voorkomen. Het is een gezamenlijke verantw oordelijkheid van trainer en klant.
Door de w ijze w aarop een training w ordt verzorgd, w ordt zoveel mogelijk voorkomen dat sc hade of
blessures ontstaan bij de klant. De klant kan hieraan bijdragen door op tijd aan te geven als er klachten
ontstaan en door juiste kleding te dragen. Allerdings Fit zal uitsluitend gebruikmaken van betrouw bare
materialen. Mocht je tijdens een training geblesseerd raken, is de trainer voor de daaruit voortvloeiende
schade niet aansprakelijk.
Allerdings Fit is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissingen van eigendommen.
Allerdings Fit heeft zich verzekerd tegen ondernemingsrisico’s. Je bent tegenover Allerdings Fit
aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming en het niet nakomen van jouw
verplichtingen uit de overeenkomst en/of product en voor schade die voor rekening en risico van jou
komt.
Als je door een blessure verhinderd bent om één of meerdere trainingssessies te volgen, zullen de reeds
geplande trainingssessies in goed overleg w orden verplaatst. Dit met een maximale termijn van een

maand. Onder blessure w ordt verstaan een blessure die het bijw onen van trainingssessies absoluut
verhindert (denk aan: spierscheuringen, breuken van ledematen, verrekkingen en dergelijke).
Vermoeidheid en overig onbehagen kw alificeert niet als een blessure in de zin van deze algemene
voorw aarden. Mocht het langer duren dan een maand, zie artikel 3.

