
 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN Sport&Training   

Artikel 1. Begrippen 
1.1 De organisatie: Sport&Training 
1.2 Deelnemer: Natuurlijk persoon dan wel onderneming die een overeenkomst aangaat met 
Sport&Training voor beoefening van sport- en/of bewegingsactiviteiten. 
1.4 Inschrijving: Een vastlegging van persoonsgegevens dan wel bedrijfsgegevens waardoor 
de deelnemer lid wordt van Sterker Personal Training studio. Dit kan op een van de 
manieren beschreven in artikel 3. 
1.5 Personal Trainer: Natuurlijk persoon die onder naam van Sport&Training een 
overeenkomst sluit met een deelnemer betreffende sport en/of bewegingsactiviteiten. 
1.6 Sport&Training app: Een app waarmee de deelnemer kan inloggen op het 
Sport&Training platform. 
1.7 Activiteiten: Sport- en/of bewegingsoefeningen begeleid door een Personal Trainer van 
Sport&Training. 

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij 
Sport&Training voor het deelnemen aan een of meerdere activiteit(en). Op iedere activiteit 
van Sport&Training zijn deze voorwaarden van toepassing.  
2.2 Afwijken van deze voorwaarden is alleen mogelijk indien dat uitdrukkelijk én schriftelijk 
door beide partijen is overeengekomen. 
2.3 De overeenkomst bevat steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichting. 
Zie verder artikel 7.  

Artikel 3. Lid worden en toegang 
3.1 Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de deelnemer, alvorens deelname 
aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. 
3.2 Toegang tot de Sport&Trainingsstudio en/of activiteiten is enkel toegekend na 
vastlegging van de persoonsgegevens in het Sport&Training portaal en betaling vooraf. 
3.3 Veranderingen betreffende persoonsgegevens dient de deelnemer schriftelijk per 
omgaande aan Sport&Training door te geven.  

Artikel 4. Tarieven en betaling 
4.1 Alle lidmaatschappen en pakketten hebben hun eigen tarief en voorwaarden, welke te 
vinden zijn op de website van Sport&Training. 
4.2 Wanneer de deelnemer niet voldoet aan de betalingsverplichting, kan Sport&Training de 
toegang tot de activiteit weigeren totdat de betaling binnen is of kan Sport&Training de 
overeenkomst beëindigen. 
 

  



 
 
4.4 Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde 
betalingen opeisbaar en dient deelnemer deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan 
Sport&Training te voldoen. Indien Sport&Training over dient te gaan tot incasso van haar 
vordering op de deelnemer, is hij/zij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de 
wettelijke rente verschuldigd.  
4.5 Er vindt geen restitutie plaats indien de deelnemer geen gebruik maakt van de 
mogelijkheden die het door het deelnemer gekozen lidmaatschap biedt. 
4.6 Op de diensten van Sport&Training zijn het BTW 21%-tarief en het BTW 9%-tarief van 
toepassing.  
4.7 Sport&Training behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven zoals vermeld op de 
website te indexeren/wijzigen. Ten minste 1 maand voor een prijswijziging wordt de 
deelnemer hiervan in kennis gesteld. Indien een prijswijziging plaatsvindt, dan heeft de 
deelnemer het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na de bekendmaking te 
ontbinden. Indien de prijswijziging gebaseerd is op de wijziging van het prijsindexcijfer voor 
gezinsconsumptie of op aanpassingen voortvloeiend uit de wet, zoals ter zake van BTW. Als 
de prijsaanpassing plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van het lidmaatschap, 
dan bestaat het recht tot ontbinding.  

Artikel 5. Tijdstip en plaats  
Na de inschrijving kan via de Sport&Training app een afspraak worden ingepland. Voor 
lidmaatschappen geldt een vrije inschrijving door de deelnemer zelf in een van de 
groepslessen betreffende het desbetreffende lidmaatschap. Voor Personal Training geldt dat 
een Personal Trainer in overleg met de deelnemer een afspraak inplant. Indien door welke 
omstandigheden dan ook een afspraak niet doorgaat is Sport&Training bevoegd om de 
desbetreffende activiteit(en) te annuleren. Dit dient 24 uur van tevoren bekend te zijn voor 
restitutie van de betaalde activiteiten.  

Artikel 6. Overmacht, vakanties en algemeen erkende feestdagen  
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in 
de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Sport&Training is niet gehouden aan zijn 
verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door 
overmacht. Bij ziekte van een van onze Personal Trainers behoudt Sport&Training het recht 
de desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. 
Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten/trainingen niet door.  

Artikel 7. Inspanningsverplichting  
Op Sport&Training rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed 
mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud van de activiteit 
wordt middels methodiek Beat36 samengesteld. Afwijken hiervan gebeurt in overleg met 
Personal Trainer Marcel van Ham. Sport&Training voert de werkzaamheden in het kader 
van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Sport&Training is 
uitsluitend verantwoordelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het 
gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en 



 
 
het uitvoeren van de opdrachten. Dit omvat de inspanningsverplichting van Sport&Training. 
Dit betekent dat Sport&Training niet instaat voor het succes en welslagen van die 
dienstverlening en dus niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor niet behaalde 
resultaten.  

Artikel 8. Aansprakelijkheid 
8.1 Sport&Training is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade 
lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de 
Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid 
van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige 
sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig 
ongeval of letsel zullen geheel de deelnemer worden gedragen. 
8.2 De deelnemer is jegens Sport&Training aansprakelijk wanneer Sport&Training op 
enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling 
of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze deelnemer. De 
deelnemer dient Sport&Training te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers 
veroorzaakt.  

Artikel 9. Privacy 
9.1 Op alle Persoonsgegevens die Sport&Training ontvangt van de deelnemer, rust een 
geheimhoudingsplicht jegens derden. Sport&Training zal deze informatie niet voor een 
ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige 
vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is. 
9.2 Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing: 
- Voor zover de deelnemer uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan 
derden te verschaffen; of 
- Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de 
uitvoering van deze overeenkomst; of 
- Indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.  

Artikel 10. Intellectueel Eigendomsrecht  
Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de 
rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. 
Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door 
Sport&Training voor de uitvoering van de overeenkomst, zijn en blijven eigendom van 
Sport&Training. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na 
verkregen schriftelijke toestemming van Sport&Training.  

Artikel 11. Toepasselijk Recht en Forumkeuze 
11.1 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. 
11.2 Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement 
van rechtbank Alkmaar.  


