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Algemene voorwaarden, Improve Personal Training 

 

Artikel 1 Definities 
 
Thomas Gouweleeuw, Improve Personal Training, statutair gevestigd op Paul steenbergenstraat 12 2652 LE 
Berkel & Rodenrijs, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 74348558  
 
Type A Klant 
Iedere natuurlijk persoon waarmee Improve Personal Training een Overeenkomst sluit voor persoonlijke training 
of groepstraining van deze Klant  
 
Type B Klant 
Elk bedrijf, instelling, vereniging of ieder rechtspersoon, waarmee Improve Personal Training een Overeenkomst 
sluit voor training van de cliënten / relaties en of leden van deze Klant  
 
De Klant 
Type A en Type B Klanten  
 
Trainingssessie 
Een door Improve Personal Training begeleide sessie van maximaal een uur voor Personal training, Personal 
groep training,Bedrijfstraining, Inspannings testen, Voedingsadvies of enige andere met De Klant 
overeengekomen activiteit waarvoor Improve Personal Training de aantoonbare kennis en/of ervaring heeft.   
 
Overeenkomst 
Een door De Klant volledig ingevuld en ondertekende inschrijfformulier/overeenkomst waarin de Klant dient aan 
te geven of er gezondheidsproblemen zijn en/of mondeling type A en Type B gezamenlijk zijn overeengekomen. 
 
 

Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden 
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Improve Personal 
Training en De Klant, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.  
Deze algemene voorwaarden zijn per 1 april 2019 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Van 
toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming 
van de Overeenkomst met Improve Personal Training. 
 
Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig 
zijn of indien Improve Personal Training niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, laat de 
toepasselijkheid van deze voorwaarden en het recht van Improve Personal Training tot naleving van deze 
voorwaarden onverlet.  
 
Improve Personal Training en De Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde vervangende bepalingen overeen 
te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt 
genomen.  
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Artikel 3 Offertes en aanbiedingen 
 
Alle offertes en aanbiedingen van Improve Personal Training worden schriftelijk of elektronisch uitgebracht en 
zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.  
Een offerte of aanbieding omvat ten minste: 

• De faciliteiten en diensten waarvan De Klant (type A) gebruik kan maken en de dagen en tijden waarop 
er gebruik gemaakt kan worden van deze faciliteiten; 

• Noot: faciliteiten zullen worden aangeboden door een onafhankelijke 3e partij en De Klant (type A) zal 
zelf met deze partij tot overeenstemming moeten komen tot gebruik van deze faciliteiten. 

 

• De kosten van een training sessie voor een Type A Klant of de duur van de Overeenkomst en de kosten 
daarvan voor een Type B Klant 

• De wijze van betaling en de betalingstermijn; 

• Een exemplaar van de algemene voorwaarden 

• Een inschrijfformulier en/of mondelinge overeenkomst 
De laatste twee items dienen door De Klant te worden ingevuld, ondertekent en geretourneerd aan Improve 
Personal Training.  
 
 

Artikel 4 Overeenkomst, duur en beëindiging 
 

1. Door middel van het verstrekken van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier met 
eventuele bijzonderheden en/of mondelinge overeenkomst over de gezondheid van De Klant komt de 
Overeenkomst tussen De Klant en Improve Personal Training tot stand voor de door Improve Personal 
Training aan De Klant te leveren Trainingsessie(s). - Voor Type A klanten is deze Overeenkomst is strikt 
persoonlijk en niet overdraagbaar. 

2. De overeengekomen trainingssessies, waaronder de inhoud, de planning, de duur van elke 
trainingssessie en eventueel het aantal deelnemers per trainingssessie, zal door Improve Personal 
Training aan De Klant schriftelijk of elektronisch bevestigd worden. 

 
3. De Overeenkomst tussen De Klant en Improve Personal Training wordt aangegaan voor de 

overeengekomen duur en treedt in werking op de datum die op het inschrijfformulier door De Klant is 
ingevuld en/of mondeling is overeengekomen, bij gebreke waarvan de Overeenkomst in werking treedt 
op de dag van ontvangst van de eerste trainingssessie door Improve Personal Training.  

4. Tenzij dit anders is overeengekomen, dient een Overeenkomst voor één (1) jaar of korter te worden 
opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand tegen het einde van de 
Overeenkomst, een en ander conform lid 7 van dit artikel. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt 
de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd verlengd. Een Overeenkomst 
voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 
één (1) maand, een en ander conform lid 7 van dit artikel.  

5. Als een Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan één (1) jaar, dan heeft De Klant na 
één (1) jaar de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 
één (1) maand, een en ander conform lid 7 van dit artikel.  

6. De Overeenkomst kan tussentijds worden opgezegd indien: 

• Het bedrijf, instelling of vereniging van Type B Klant ophoudt te bestaan. 

• Indien de Improve Personal Training onderneming ophoudt te bestaan. 
Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van één (1) maand, een en 
ander conform lid 7 van dit artikel. 

7. De Overeenkomst dient schriftelijk of per email te worden opgezegd en ontvangst zal door de andere 
Partij schriftelijk of per email bevestigd worden. Zonder bevestiging is de opzeggende partij 
verantwoordelijk bewijs te overleggen van het tijdig opzeggen van de Overeenkomst. 
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8. Naast de tussentijdse opzeg mogelijkheid als bedoeld in lid 6, is:  
a. De Klant of Improve Personal Training gerechtigd om de Overeenkomst op te schorten in geval:  

• De Klant respectievelijk de trainer van Improve Personal Training gedurende een periode van twee (2) 
maanden of meer ziek is of een aantoonbare blessure heeft, of; 

• Van overmacht aan de zijde van De Klant of Improve Personal Training Gedurende een periode van 
minimaal twee (2) maanden. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet 
en jurisprudentie wordt begrepen, alle onvoorziene en van buitenkomende oorzaken, waarop De Klant 
respectievelijk Improve Personal Training geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Klant 
respectievelijk Improve Personal Training niet in staat is zijn/haar verplichtingen na te komen; in deze 
gevallen wordt de Overeenkomst aansluitend verlengd met de duur van deze periode zonder dat er 
over deze periode extra kosten in rekening worden gebracht.  
 

b. zowel de Klant als Improve Personal Training gerechtigd om de overeenkomst tussentijds en met 
onmiddellijke ingang te beëindigen c.q. te ontbinden, in geval van:  

• Blessure of ziekte van de Klant of de trainer van Improve Personal Training of in geval van overmacht 
aan de zijde van de Klant of Improve Personal Training gedurende een periode van langer dan twee (2) 
maanden 

• (Een aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, schuldsanering van de Klant en/of Improve 
Personal Training; 

c. Improve Personal Training gerechtigd om de overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang te 
beëindigen c.q. te ontbinden, indien: 

• De Klant een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden schendt, tenzij de schending de 
tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt, of; 

• De Klant de huisregels schendt die van toepassing zijn in de faciliteit waar de trainingsessies gegeven 
worden en als gevolg daarvan zijn lidmaatschap wordt beëindigd. 

• De Klant zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Improve Personal Training of jegens een andere Klant 
van Improve Personal Training; 

 
 

Artikel 5 Verplichtingen van Improve Personal Training  
 
Improve Personal Training zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van 
goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.  
Improve Personal Training staat niet in voor het succes en het welslagen van de door hem geleverde diensten 
noch voor de mate waarin deze bijdragen aan de door De Klant gestelde doelen.  
Voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Improve Personal Training het recht de 
Overeenkomst of diensten (gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren. Improve Personal Training zal dit in 
overleg met De Klant doen. 
 

Artikel 6 Verplichtingen van De Klant 
 
De Klant houdt zich aan de door Improve Personal Training gegeven instructies en het bepaalde in de algemene 
voorwaarden.  
De Klant dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan. Indien De Klant niet bekend is met de 
aangeboden apparaten of faciliteiten, al dan niet van een onafhankelijke 3e partij, dan dient De Klant dit aan 
Improve Personal Training kenbaar te maken, zodat Improve Personal Training uitleg kan geven.  
De Klant dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig 
schriftelijk of elektronisch aan Improve Personal Training kenbaar te maken. 
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Artikel 7 Betaling en incassokosten 
 

1. De verschuldigde (trainings)gelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is 
overeengekomen. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij door 
Improve Personal Training anders aangegeven. Improve Personal Training is gerechtigd om elektronisch 
(per e-mail) te factureren.  

2. Bij niet tijdige betaling is De Klant van rechtswege in verzuim. De Klant wordt daar door Improve 
Personal Training schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde 
bedrag binnen twee (2) weken te voldoen.  

3. Na het verstrijken van de in lid 2 genoemde termijn is Improve Personal Training gerechtigd om: 

• 2.5% rente per maand bij De Klant in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de 
oorspronkelijke betalingsdatum 

• In redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW bij De Klant in rekening te 
brengen; 

• Jegens De Klant rechtsmaatregelen te nemen; 

• Verdere trainingssessies van De Klant op te schorten c.q. annuleren.  
 
 

Artikel 8 Tarief en tussentijdse (tariefs)wijzigingen 
 
Improve Personal Training behoudt zicht het recht voor om deze algemene voorwaarden, de aangeboden 
diensten, (trainings)tijden en tarieven tussentijds te wijzigen, welke wijziging minimaal vier (4) weken van 
tevoren op genoegzame wijze zal worden aangekondigd.  
Bij wijzigingen ten nadele van De Klant heeft De Klant gedurende vier (4) weken na de aankondiging het recht 
om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen c.q. te ontbinden.  
De mogelijkheid tot beëindiging c.q. ontbinding als genoemd in lid 2 is niet van toepassing op tariefswijzigingen 
op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de 
wet, zoals die ter zake van BTW, tenzij de tariefswijziging plaatsvindt binnen drie (3) maanden na 
totstandkoming van de Overeenkomst.  
 

Artikel 9 Risico & aansprakelijkheid 
 

1. Improve Personal Training is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat 
Improve Personal Training is uitgegaan van door of namens De Klant verstrekte onjuiste en/of 
onvolledige gegevens.  

2. Improve Personal Training aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van 
eigendommen van De Klant.  

3. Het gebruik van de faciliteiten, apparatuur, het volgen van een trainingsessie of fitnessactiviteiten van 
welke aard ook van en door PImprove Personal Training, is geheel voor eigen risico van De Klant.  

4. De Klant is zich er voorts van bewust dat het beoefenen van sport risico's met zich meebrengt en dat 
hij/zij eventuele hieruit voortvloeiende schade voor zijn/haar eigen risico komt. De Klant zal Improve 
Personal Training ter zake vrijwaren tegen alle mogelijke vorderingen.  

5. Improve Personal Training is jegens De Klant slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van 
een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst tussen De 
Klant en Improve Personal Training en voor schade die voor rekening en risico van Improve Personal 
TrainingL komt. De voornoemde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade te 
wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Improve Personal Training.  

6. Indien Improve Personal Training aansprakelijk mocht zijn voor directe schade dan is zijn 
aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 
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Artikel 10 Intellectuele eigendom(srechten) 
 

1. Improve Personal Training behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op 
grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.  

2. Improve Personal Training heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde 
toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt 
vertrouwelijke informatie van De Klant ter kennis van derden wordt gebracht.  

 
 

Artikel 11 Toepasselijk recht, bevoegde rechter 
 

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Improve Personal Training partij is, is uitsluitend het Nederlands 
recht van toepassing. 

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen 
een geschil in onderling overleg te beslechten.  

3. Alle geschillen die uit de verhouding tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de 
bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam. 

 


