
Algemene voorwaarden overeenkomst  

 

Klant (vermeld op het inschrijfformulier) en PT038 zijn het volgende overeengekomen  

Artikel 1. Duur en inhoud  

1. De overeenkomst gaat van start vanaf datum van ondertekening inschrijving en eindigt volgens 

ingevulde duur van overeenkomst.  

2. Geplande sessies dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Indien de sessie 

binnen de 24 uur wordt geannuleerd, komt de sessie te vervallen.  

3. Klant kan de overeenkomst tussentijds ontbinden of op holt zetten onder de volgende voorwaren; 

om gezondheidsreden is er geen mogelijkheid tot het volgen van een personal training sessie, 

financiële reden, familie omstandigheden, verhuizing.  

4. PT038 kan de overeenkomst tussentijds ontbinden of op holt zetten onder de volgende 

voorwaarden; faillissement PT038, gezondheidsreden die tot gevolg hadden dat er geen gedegen 

personal trainer sessie kan worden gegeven, familie omstandigheden.  

 

Artikel 2. Machtiging betaling  

1. Met de ondertekening van de overeenkomst machtigt de klant PT038 om het maandbedrag na 

dagtekening op de 1e van iedere maand af te schrijven van het IBAN-nummer via het Tikkie 

betaalsysteem. 

2. Indien de klant ervoor kiest om het fitpakket eenmalig te betalen, wordt het tarief na dagtekening 

op de 1e van de maand afgeschreven van het IBAN-nummer via het Tikkie betaalsysteem. 

3. PT038 kan de overeenkomst tussentijds ontbinden wanneer de betaling van de het Tikkie 

betaalsysteem uitblijft en artikel 1.3. niet van toepassing is. 

 

Artikel 3. Tariefaanpassingen  

1. PT038 kan periodiek de tarieven wijzigen. De klant wordt hiervan minimaal 30 dagen voor aanvang 

van de tariefwijziging op de hoogte van gesteld.  

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid  

1. PT038 is aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat aan het trainingsmateriaal of 

trainingsruimte. Waarbij het om schade gaat die onbewust is toegebracht door de klant.  

2. Klant is op de hoogte dat het beoefenen van personal training risico’s met zich meebrengt. Deze 

risico’s zijn geheel voor eigen aansprakelijkheid van de klant.  

3. PT038 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg 

van enig ongeval of letsel van de klant, nog voor schade door verlies of diefstal van eigendommen 

van de klant.  

 

Artikel 5. Inschrijving opzeggen of verlengen  

1. Na afloop van de duur van de abonnementsvorm wordt de overkomst automatisch ontbonden.  

2. De overeenkomst kan worden verlengd voor een minimale duur van drie en een maximale duur 

van twaalf maanden.  

 

Artikel 6. Hygiëne  

1. Klant wordt verzocht om de training te volgen met frisse en geschikte training inclusief handdoek.  

2. De klant wordt verzocht om zijn of haar kleding aan te passen aan de trainingslocatie (binnen of 

buiten) en weersomstandigheden.  



 

Artikel 5.  

Klachten Eventuele klachten kunnen gemeld worden bij de desbetreffende personal trainer van 

PT038. 


