Algemene Voorwaarden Personal Training
Artikel 1: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Personal
Training overeenkomst tussen The Strength Formula en Klant. Door
inschrijven verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.
Artikel 2: De overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding
tussen The Strength Formula en Klant.
2. Een overeenkomst kan schriftelijk of langs elektronische weg
aangegaan worden.
3. Een overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden
overgedragen.
4. Het is The Strength Formula toegestaan een trainingssessie te laten
uitvoeren door een door haar aan te wijzen derde, zonder dat dit
geldt als een tekortkoming en zonder dat de Klant hierdoor
gerechtigd is tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst.
5. Een overeenkomst loopt indien deze is aangegaan voor een bepaalde
tijd tot het einde van deze bepaalde tijd, waarna deze overeenkomst
behoudens opzegging wordt verlengd met eenzelfde bepaalde tijd.
Opzegging dient te geschieden een maand voor de einddatum.
6. Tijdens de eerste maand van de eerste inschrijving kan worden
opgezegd met volledige restitutie van het maandbedrag van die
eerste maand indien de deelnemer om welke reden dan ook niet
tevreden is. Deze opzegging dient voor het einde van de eerste
maand schriftelijk of elektronisch te worden gedaan. Verlengingen,
vervolglidmaatschappen en/of hernieuwde inschrijvingen vallen niet
onder deze regel.
7. Abonnementen mogen tussentijds altijd worden gewijzigd naar meer
trainingen en/of langere duur. Er ontstaat op dat moment echter
geen recht op restitutie over eerder gedane betalingen.

Artikel 3: Annulering Trainingssessie

1. Indien de Klant verhinderd is te verschijnen op een Trainingssessie,
dient de Klant dit uiterlijk 24 uur van tevoren persoonlijk te melden
aan The Strength Formula, waarna de Trainingssessie geannuleerd
wordt. In dat geval zal gezamenlijk een inhaalsessie worden gezocht.
Geschiedt annulering binnen 24 uur voor de bewuste Trainingssessie,
dan vervalt het recht op inhalen.
2. The Strength Formula kan door overmacht genoodzaakt zijn een
Trainingssessie te annuleren zonder dat daardoor recht op ontbinding
of schadevergoeding voor de Klant ontstaat. The Strength Formula zal
in dat geval gezamenlijk met de Klant een inhaalsessie plannen.
3. Indien sprake is van een langer durende onmogelijkheid van The
Strength Formula om Trainingssessies te verzorgen, heeft The
Strength Formula het recht om de Overeenkomst op te schorten voor
de termijn waarin hij niet in staat is Trainingssessies trainingen te
verzorgen. Is de The Strength Formula voor een periode langer dan
drie maanden niet in staat Trainingssessies te verzorgen, dan is The
Strength Formula gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder
dat sprake is van schadeplichtigheid ten opzichte van de Klant.
4. Tijdens de zomervakantie kan een afwijkend rooster worden
aangeboden, zonder dat dit geldt als een tekortkoming en zonder dat
de Klant hierdoor gerechtigd is tot opschorting of ontbinding van de
overeenkomst.
Artikel 6: Blessures en aansprakelijkheid

1. Behoudens aangetoonde toerekenbare tekortkoming door The
Strength Formula, is de Klant is zich ervan bewust dat het beoefenen
van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat
hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van
enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
2. The Strength Formula is niet gehouden enige door de Klant geleden
schade te vergoeden als gevolg van bijvoorbeeld diefstal, brand,
gederfde inkomsten of overige oorzaken, behoudens aantoonbare
opzet of roekeloosheid aan de zijde van The Strength Formula.
3. Indien de Klant door een blessure verhinderd is om een of meerdere
Trainingssessies te volgen, zullen de reeds geagendeerde
Trainingssessies in goed overleg worden verplaatst of de

overeenkomst worden gepauzeerd tot een in onderling overleg af te
spreken datum. Onder blessure wordt verstaan een blessure die het
bijwonen van Trainingssessie absoluut verhindert, waaronder
begrepen spierscheuringen, breuken van ledematen, verrekkingen en
dergelijke. Vermoeidheid, spierpijn en overig onbehagen kwalificeert
niet als een blessure in de zin van deze algemene voorwaarden. The
Strength Formula zal altijd een aangepaste training aanbieden indien
de blessure dit toelaat.
Artikel 7: Tarieven en betalingen

1. De prijs van begeleiding van de Klant door The Strength Formula
geschiedt tegen een vooraf overeengekomen tarief. Dit tarief is, tenzij
anders weergegeven, inclusief de verschuldigde BTW.
2. The Strength Formula is gerechtigd de tarieven gedurende de looptijd
te wijzigen, indien deze wijzigingen noodzakelijk zijn door van buiten
komende oorzaken, waaronder begrepen doorgevoerde
prijsstijgingen van derden of veranderde wet- en regelgeving. Indien
de prijsstijging meer dan 10% bedraagt is de Klant gerechtigd om de
Overeenkomst te beëindigen. Een dergelijke prijsverhoging kan door
The Strength Formula per direct worden doorberekend aan de Klant.
3. Betaling geschiedt in maandelijkse termijnen. De Klant is gehouden
om op de eerste dag van iedere maand, doch uiterlijk voor aanvang
van de eerste training in die maand, het overeengekomen bedrag te
voldoen. Het niet ontvangen van de betaling ontslaat de Klant niet
van zijn of haar betalingsverplichting.
4. Indien de Klant blijft verzuimen in het betalen van het
overeengekomen bedrag, is de Trainer gerechtigd om, na sommatie,
incassokosten en wettelijke rente in rekening te brengen. Blijft
betaling uit, zal de Trainer in rechte betaling vorderen van de
verschuldigde bedragen. Alle kosten die de Trainer daarvoor dient te
maken, waaronder griffierechten, advocaat- en deurwaarderskosten,
zijn voor rekening van de Klant.

