
Algemene Voorwaarden  

 

1. Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onder meer, maar niet uitsluitend: alle 
werkzaamheden, offertes/facturen en alle overeenkomsten met betrekking tot training, 
voeding en coaching verricht door Sportify Personal Training in opdracht van zijn cliënten. 
Door van de diensten van Sportify Personal Training gebruik te maken, gaat de cliënt 
akkoord met de onderhevige algemene voorwaarden.  
 

2. Totstandkoming overeenkomst 

2.1  
De overeenkomst tussen Sportify Personal Training en cliënt komt tot stand door middel van 
het ondertekenen van de tussen partijen gemaakte afspraken, die op papier zijn gezet.  

2.2  
Sportify Personal Training zal zorg dragen voor het opstellen van de overeenkomst en een 
ondertekende kopie van deze overeenkomst aan cliënt geven.  

2.3  
De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Sportify Personal 
Training worden overgedragen.  

2.4  
Sportify Personal Training verwerkt persoonsgegevens van die cliënt binnen de kaders van 
de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 
in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden 
zoals hieronder nader omschreven. 

2.5  
In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt Sportify Personal Training de persoonsgegevens 
voor de doeleinden: 

- facturatie; 

- debiteurenadministratie; 

- klachtenafhandeling en geschillenbeslechting; 

- ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden; 

2.6  
Sportify Personal Training mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen 
verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.  
 

 
 
 
 
 



3. Overeenkomst 
 

3.1  

De overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur en is niet tussentijds 

opzegbaar. 

 

3.2 

De ingangsdatum van de overeenkomst wordt bepaald bij het inschrijven.  

 

3.3  

De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat Sportify Personal Training de 

overeenkomst is aangegaan met cliënt. (Lees: het moment van ondertekenen) 

 

3.4 

De betaling voor de te leveren diensten dient in één keer in zijn geheel te geschieden. 

 

3.5 

Betaling dient te geschieden bij overboeking per bank, binnen 30 dagen na factuurdatum. 

Sportify Personal Training is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die 

optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact 

op te nemen met uw bank.  

 

3.6 

Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt cliënt een 

betalingsherinnering gestuurd. Cliënt krijgt 14 dagen de gelegenheid om het verschuldigde 

bedrag te voldoen. Indien cliënt na deze periode van 14 dagen in gebreke is, wordt de 

vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor worden gemaakt zijn voor 

rekening van de cliënt.  

 

3.7 

Sportify Personal Training is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de cliënt 

te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt. 

 

3.8 

Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.  

  



 
4. Diensten en verplichtingen partijen 
 
4.1 

Sportify Personal Training levert persoonlijke diensten op maat, gelegen in adviezen op het 

gebied van training, voeding en lifestyle.  

 

4.2 

De te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst.  

 

4.3 

Sportify Personal Training zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van 

de cliënt ontvangen wordt.  

 

4.4 

De cliënt is zelf verplicht om zijn of haar huisarts te raadplegen op het moment dat Sportify 

Personal Training dit adviseert.  

 

4.5 

De cliënt is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.  

 

4.6 

De cliënt mag zijn of haar op maat gemaakte programma’s niet delen met derden. Bij 

overtreding daarvan is cliënt volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade 

daarvan.  

 

4.7 

De cliënt is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Sportify Personal Training en derden, 

ten gevolge van de door de cliënt gedeelde informatie.  

 

  



5. Aansprakelijkheid  
 

5.1 

Voor elke door Sportify Personal Training aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een 

inspanningsverplichting. Sportify Personal Training kan derhalve niet aansprakelijk worden 

gesteld voor niet behaalde, maar wel door de cliënt gewenste resultaten. 

 

5.2 

Sportify Personal Training is niet aansprakelijk wanneer, door welke oorzaak dan ook, op 

enigerlei wijze aan de cliënt en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. 

 

5.3 

Sportify Personal Training is niet aansprakelijk als de cliënt op enigerlei wijze schade lijdt en 

deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door Sportify 

Personal Training gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid 

van de cliënt.  

 

5.4 

In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van Sportify Personal 

Training zou liggen, is de aansprakelijkheid van Sportify Personal Training beperkt tot het 

bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar 

van Sportify Personal Training. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Sportify 

Personal Training geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Sportify Personal Training 

beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door Sportify Personal Training aan de cliënt in rekening 

is gebracht.  

 

5.5 

De cliënt verklaart hierbij dat hij/zij uitsluitend en alleen voor eigen risico deel zal nemen aan 

de trainingen op de trainingsaccommodatie. De kosten van enig ongeval en/of letsel zullen 

geheel door de cliënt worden gedragen.  

 

5.6 

De cliënt verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het 

ondernemen van enige actie tegen Sportify Personal Training wegens vergoeding van kosten, 

schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van 

diensten die Sportify Personal Training aanbiedt. Voorts vrijwaart cliënt Sportify Personal 

Training voor schade die hij/zij bij andere aanwezigen van de accommodatie veroorzaakt.  

 

  



6. Beëindigen 
 

6.1 

De overeenkomst eindigt automatisch na verloop van een pakket. 

 

6.2 

De cliënt kan de overeenkomst niet tussentijds opzeggen.  

 

6.3 

Sportify Personal Training behoudt zich het recht voor bij ernstig of herhaaldelijk 

onaanvaardbaar gedrag door de cliënt op de trainingsaccommodatie, waarbij het niet van 

belang is of cliënt op dat moment door Sportify Personal Training wordt getraind, op 

aangeven van Sportify Personal Training of een werknemer van de trainingsaccommodatie 

de cliënt van de trainingsaccommodatie te verwijderen en de overeenkomst te beëindigen 

zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere 

contractduur vervalt.  

 

6.4 

Tijdelijke opschorting van de overeenkomst is slechts toegestaan in geval van langdurige 

ziekte onder de volgende voorwaarden: 

- opschorting is alleen mogelijk na overleggen van een medische verklaring van een arts; 

- opschorting is nooit mogelijk met terugwerkende kracht; 

- de betalingsverplichting van de cliënt wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van  

  de opschorting. 

- de einddatum van de overeenkomst wordt opgeschoven met de termijn gelijk aan de  

  Opschorting. 

 

  



7. Intellectuele eigendom 
 

7.1 

Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de cliënt 

dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de producteigendom zijn 

van Sportify Personal Training en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele 

eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechte, 

databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

 

7.2 

Sportify Personal Training verleent de cliënt een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet 

sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (Sportify Personal Training) recht om 

de producten en diensten van Sportify Personal Training te gebruiken voor persoonlijke 

doeleinden en onder de voorwaarden zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.  

 

7.3 

Bij beëindiging van de overeenkomst vervalt het recht om gebruik te maken van de door 

Sportify Personal Training geleverde producten en diensten. De tijdens de looptijd van de 

overeenkomst geleverde producten en diensten blijven eigendom van Sportify Personal 

Training en worden na afloop van de contractduur niet ter beschikking gesteld van de cliënt. 

 

8. Communicatie 
 

8.1 

Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden tussen Personal Sportify 

Training en cliënt. Telefonisch, via WhatsApp of per e-mail.  

 

8.2 

De trainingsdagen en tijden tussen cliënt en Sportify Personal Training die in onderling 

overleg zijn afgesproken zijn bindend en dienen te worden nageleefd.  

 

8.3 

Het annuleren van trainingen dienen 24 uur van tevoren te worden gedaan. Deze 

annuleringen dienen te geschieden op één van de in 8.1 omschreven wijzen.  

 

8.4 

Mocht cliënt te laat zijn met zijn annulering, of in het geheel niet hebben geannuleerd. Dan 

is hij alsnog verplicht de ingeplande training te betalen aan Sportify Personal Training.  

 

8.5 

Trainingen die door toedoen van cliënt te laat zijn aangevangen, hoeven niet te worden 

gecompenseerd door Sportify Personal Training. 

 



  



9. Toepasselijk recht 

9.1 

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.  

 

9.2 

Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Sportify Personal 

Training en de cliënt zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.  

 

10. Slotbepalingen 

10.1 

Sportify Personal Training is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde 

Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe cliënten en voor cliënten waarvan het pakket 

verlengd wordt.  

10.2 

Door het aangaan van de overeenkomst verklaart cliënt de Algemene Voorwaarden te 

kennen en te accepteren dat deze algemene voorwaarden een geheel vormen met de 

overeenkomst en totstandkoming ervan zoals in artikel 2.1 van deze Algemene Voorwaarden 

omgeschreven en daardoor samen de overeenkomst vormen.  


