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ALGEMENE VOORWAARDEN
Art. 1 Definities
1.1. Sven B.V.: de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid ten
behoeve van de exploitatie van een
school voor personal training, ook
aangeduid als opdrachtnemer, in deze
handelend onder de handelsnaam
ClubSven (“Sven”).
1.2. Lid: iedere natuurlijke of
rechtspersoon die gebruik maakt van de
diensten van Sven, ook aangeduid als
opdrachtgever.
1.3. Trainer: de persoon of
rechtspersoon die in opdracht van Sven
de training
feitelijk verleent aan het lid.
1.4. Personal Training: krachttraining
verleend door de trainer aan uitsluitend
1 lid tegelijk (“PT”).
1.5. Duo Personal Training:
krachttraining verleend door de trainer
aan maximaal 2 leden tegelijk
(“Duo PT”).
1.6. Overeenkomst: de overeenkomst
van opdracht tussen Sven als
opdrachtnemer
en het lid als opdrachtgever, waarvan
deze algemene voorwaarden
alsmede de aan het lid overhandigde
huisregels integraal deel uitmaken.
Art. 2 Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn
van toepassing op alle door Sven uit te
voeren opdrachten, inclusief
aanvullende en vervolgopdrachten.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn
mede opgesteld ten behoeve van
degenen
die al dan niet krachtens een
overeenkomst van opdracht werkzaam
zijn of zijn geweest voor of bij Sven en
de door of namens Sven voor de
uitvoering van de opdracht
ingeschakelde derden.
2.3. Bij het sluiten van de overeenkomst
worden de onderhavige algemene
voorwaarden ter hand gesteld.

2.4. Sven is te allen tijde bevoegd deze
algemene voorwaarden alsmede de van
toepassing zijnde huisregels te wijzigen.
De gewijzigde voorwaarden zoals
gepubliceerd op de website van Sven
www.clubsven.com zijn direct na
publicatie van toepassing. De huisregels
worden na bekendmaking van
toepassing.
2.5. Indien één of meerdere bepalingen
in deze algemene voorwaarden geheel
of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd
mochten worden, dan blijven de
overige bepalingen in deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing.
Sven en de lid/trainer zullen in
overleggen en nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen overeenkomen. Hierbij wordt
zoveel mogelijk het doel en de strekking
van de oorspronkelijke bepalingen in
acht genomen.
Art. 3 Aanmelding
3.1. De overeenkomst tussen Sven en
het lid met betrekking tot Personal
Training komt tot stand door
complettering van het daartoe
bestemde inschrijfformulier welke
wordt afgegeven aan de trainer waarbij
het lid zich dient te legitimeren.
3.2. Het aantal lessen waarop het lid
recht heeft na betaling van de
vergoeding
wordt uitgedrukt in credits waarbij 1
credit staat voor het recht om 1 les PT te
volgen, waarvan de aard van de PT
afhankelijk is van het afgenomen pakket.
3.3. De credits zijn strikt persoonlijk, niet
overdraagbaar of inwisselbaar.
Aangeschafte credits kunnen niet
worden geretourneerd ongeacht de
reden van
retournering.
3.4. De credits die worden aangeschaft
zijn onbeperkt geldig. Bij tijdelijke
onderbreking van de lessen is het lid
geen extra kosten verschuldigd. Indien
de

lessen langer dan 6 maanden worden
gestaakt en de prijzen in de tussentijd
zouden zijn verhoogd, is het lid de
verhoging verschuldigd die hij/zij als
nieuw lid zou hebben moeten voldoen.
Art. 4 Betaling
4.1. Bij het aangaan van de
overeenkomst wordt de factuur met
betrekking tot de
PT verstuurd via de e-mail met een
bijbehorende betaallink. Betaling
geschiedt binnen 24 uur na ontvangst
van voornoemde e-mail.
4.2. Wanneer de factuur niet of niet tijdig
is voldaan, vanwege onvoldoende
banksaldo of anderszins, is Sven
gerechtigd, eventueel na verzending
van
een betalingsherinnering en/of het
persoonlijk aanspreken van het lid, om
de
overeenkomst per direct op te zeggen.
Art. 5 Afspraken en annulering
5.1. PT is een persoonlijke
dienstverlening zodat de trainingen altijd
op afspraak
zijn. Daartoe is Sven altijd via de e-mail
bereikbaar en tijdens kantooruren
ook telefonisch. Het lid kan de afspraak
eveneens persoonlijk maken bij
de trainer.
5.2. De trainingen worden minimaal één
week van tevoren ingepland afhankelijk
van de beschikbaarheid en
openingstijden van Sven. Tijdens
officiële en erkende feestdagen is PT op
aanvraag van het lid
beschikbaar.
5.3. Indien het lid een training niet kan
volgen, dient hij/zij de training minimaal
24 uur van te voren af te zeggen. Indien
binnen 24 uur voor de training wordt
afgezegd, wordt de vergoeding niet
gerestitueerd.
5.4. Indien het lid de training niet op tijd
bijwoont of deze eerder verlaat, wordt
de
resterende tijd niet opgespaard zodat de
verloren tijd ten koste gaat van de
voor het lid beschikbare trainingstijd.
5.5. In beginsel wordt met de vaste
trainer of een vaste pool van trainers

gewerkt. Sven is echter vrij om te
bepalen welke van zijn trainers de
training zullen verzorgen. De
toepasselijkheid van artikel 7:404
Burgerlijk Wetboek wordt hierbij
uitdrukkelijk uitgesloten.
Art. 6 Beëindiging
6.1. Sven behoudt zich het recht voor om
de overeenkomst te beëindigingen na
ernstige schending van de door Sven
gehanteerde huisregels of
onaanvaardbaar gedrag. In zulks een
geval vindt geen restitutie van de
vergoeding voor PT plaats.
6.2. Indien de overeenkomst wordt
ontbonden zijn de vorderingen van Sven
op het lid onmiddellijk opeisbaar.
Art. 7 Aansprakelijkheid
7.1. Het lid erkent dat door de fysieke
activiteit blessures of ander letsel kan
optreden zonder dat er sprake is van
onrechtmatig handelen dan wel
nalatigheid van Sven. Sven is dan ook
niet aansprakelijk voor het ontstaan van
blessures of ander letsel welke kan
optreden tijdens het volgen van PT.
Sven is evenmin aansprakelijk voor
schade aan of vermissingen van
eigendommen.
7.2. Sven spant zich maximaal in voor het
behalen van de door het lid beoogde
resultaten. Sven aanvaardt echter
nimmer aansprakelijkheid voor
eventuele
niet behaalde resultaten.
7.3. Het lid garandeert en verklaart in
goede conditie te verkeren en niet op de
hoogte te zijn van enige medische of
andere reden waarom het lid niet in
staat
zou zijn om PT te volgen.
7.4. Het lid verklaart dat geen gebruik zal
worden gemaakt van enige door Sven
aangeboden PT indien en voor zover de
lichamelijke of geestelijke conditie
dat niet toe zou laten of enig risico zou
bestaan op het oplopen van blessures
of enig ander letsel.
7.5. Het lid is te allen tijde aansprakelijk
voor zijn/haar eigen internetgebruik via
de internetverbinding van Sven of de
externe locatie. Sven aanvaardt geen

enkele aansprakelijkheid voor materiële
en immateriële schade als gevolg
van het gebruik van de (draadloze)
internetverbinding van Sven.
7.6. Bij diefstal of vernieling van
eigendommen van Sven wordt aangifte
gedaan bij de politie en wordt de schade
verhaald op het lid.
7.7. Het lid is aansprakelijk voor schade
aan eigendommen van Sven.
Art. 8 Toepasselijk recht
8.1. De rechtsverhouding waarop deze
algemene voorwaarden van toepassing
zijn, wordt uitsluitend beheerst door het
Nederlandse recht.
8.2. De uit die rechtsverhouding
voortvloeiende geschillen zullen
uitsluitend worden onderworpen aan en
beslist door de rechtbank MiddenNederland.

