
Algemene Voorwaarden 
Artikel 1 – Definities 
Jouw-Personal Trainer: de organisatie met wie u de Overeenkomst sluit of heeft 

gesloten, gevestigd op het adres (4704 RK) Belder 30A, 
Roosendaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 56231946, met  handelsnamen: ‘Jouw-Personal 
Trainer’, ‘Jouw Personal Trainer’ en ‘E-Fitness’. 
Telefoonnummer: 06-46602728. E-mail: info@jouw- 
personaltrainer.nl. Website: www.jouw-personaltrainer.nl, 
www.e-Fitness.nl. 

Lid/Leden:  degene(n) die een Overeenkomst sluit(en) of heeft(/hebben) 
gesloten met Jouw-Personal Trainer. 

Fitness: de verzamelnaam voor de door Jouw-Personal Trainer 
aangeboden activiteiten/diensten gericht op lichamelijke 
activiteit. 

De Overeenkomst: Overeenkomst tussen Jouw-Personal Trainer en het lid ter 
zake van Fitness. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de  totstandkoming  en  

uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness die tussen Jouw-Personal 
Trainer en het Lid worden gesloten. 

Artikel 3 – Lid worden en bedenktijd 
1. Lid worden van Jouw-Personal Trainer kan op de volgende manier: 

a. het Lid dient een intakegesprek te voeren met Jouw-Personal Trainer; en 
b. het intakeformulie dient volledig te worden ingevuld en ingeleverd; en 
c. het inschrijfformulier dient volledig te worden ingevuld en ingeleverd; en 
d. Jouw-Personal Trainer dient de aanvraag goed te keuren. 

2. Als het Lid aan Jouw-Personal Trainer informatie verstrekt, mag Jouw-Personal 
Trainer uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren. 

3. De Overeenkomst komt tot stand door het voldoen aan de voorwaarden zoals 
bedoeld in artikel 2.1 en door aanvaarding van het aanbod door het Lid. De 
Overeenkomst is strikt persoonlijk. 

4. Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, 
heeft het Lid de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit 
herroepingsrecht eindigt op het moment dat het Lid eerder gebruikmaakt van 
Fitness. 

Artikel 4 – Lidmaatschap en betaling 
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de 

inschrijving, iedere overeenkomst met haar eigen specifieke condities en 
voorwaarden. De Overeenkomst wordt aangegaan met een contractduur van 
minimaal 1 maand vanaf de ingangsdatum en een vooraf bepaalde frequentie van 
afname van activiteiten op het gebied van Fitness. De vooraf bepaalde frequentie van 
afname is bindend. Het Lid kiest bij het aangaan van de Overeenkomst van welke 
diensten met betrekking tot Fitness hij gebruik wenst te maken. 

2. Het Lid krijgt toegang tot een de App van Jouw-Personal Trainer, genaamd 
“Virtuagym”, welke is te downloaden via de Play Store/Appstore, alsmede tot het 
digitale Portaal, dat is te bereiken via de volgende link: 
“https://jouwpersonaltrainer.virtuagym.com/”. Via de App en/of het Portaal kan het 
Lid zelf inplannen op welke dag(en) en tijdstip(pen) hij gebruik wenst te maken van 
de door hem gekozen diensten. 

3. Wanneer een Lid wegens persoonlijke omstandigheden, zoals ziekte of vakantie, 
geen gebruik kan maken van Fitness, dient het Lid dit minimaal 24 uur voorafgaand 
aan de ingeplande activiteit door te geven aan Jouw-Personal Trainer. In dat geval zal 
Jouw-Personal Trainer het verzoek beoordelen en eventueel in overleg met het Lid 
een nieuwe afspraak inplannen. Wanneer er een activiteit wordt verzet, heeft Jouw- 
Personal Trainer het recht om de contractduur te verlengen op zodanige wijze dat 
het aantal in de Overeenkomst bepaalde activiteiten gelijk blijft. 

4. Wanneer een Lid zonder afmelding als bedoeld in 3.3 geen of slechts deels gebruik 
maakt van een activiteit, vindt geen restitutie van het lidmaatschapsgeld plaats. 

5. De tarieven worden opgenomen in de Overeenkomst. 
6. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betalingen dienen 

voorafgaand aan het gebruik maken van Fitness te worden voldaan. Indien het Lid 
niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, kan Jouw-Personal Trainer het Lid 
de toegang tot Fitness ontzeggen tot het moment dat het Lid de betalingsachterstand 
volledig heeft voldaan. 

7. Indien het Lid, ook na ingebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de 
betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden incassokosten in 
rekening gebracht. Jouw-Personal Trainer is vanaf dat moment gerechtigd de totale 
vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de 
volledige opeisbare vordering, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten, ineens 
te voldoen. 

8. Indien het Lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan Jouw-Personal Trainer 
de Overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de 
vordering die op dat moment open staat ineens en direct bij het Lid te (laten) 
incasseren. 

Artikel 5 – Uitvoering opdracht 
1. Alle diensten van Jouw-Personal Trainer worden uitgevoerd op basis van een 

inspanningsverbintenis. 
2. Jouw-Personal Trainer kan, naar eigen inzicht, haar adviezen zowel mondeling als 

schriftelijk verstrekken. 
3. Jouw-Personal Trainer zal bij de uitvoering van haar diensten de nodige 

zorgvuldigheid in acht nemen. Jouw-Personal Trainer zal naar beste vermogen met 
de belangen van de opdrachtgever rekening houden. 

4. Jouw Personal-Trainer verstrekt geen garanties met betrekking tot de resultaten van 
de door haar verrichte werkzaamheden en door haar verstrekte adviezen. 

Artikel 6 – Beëindiging overeenkomst 
1. Wanneer het Lid de Overeenkomst met een bepaalde duur van 1 jaar of korter wil 

opzeggen, dan moet hij dit - tenzij anders overeengekomen – schriftelijk doen tegen 
het einde van de afgesproken duur, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 
maand. Wanneer de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, 
dan heeft het Lid na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen 
met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand. 

2. Het Lid mag de Overeenkomst gedurende de looptijd opzeggen, in geval: 
a. het Lid aantoonbaar een ander woonadres krijgt en het - als gevolg van de 

toegenomen reistijd - voor het Lid niet meer mogelijk is om gebruik te maken 
van Fitness. Aan deze voorwaarde wordt voldaan indien het Lid verhuist naar een 
plaats die buiten een straal van 25 kilometer van Roosendaal ligt. 

b. het voor het Lid als gevolg van een, op het moment van opzegging, aantoonbare 
blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de duur van 
de Overeenkomst gebruik te maken van Fitness. De opzegging dient gepaard te 
gaan met een verklaring van een arts of andere erkende specialist, waaruit ten 
minste blijkt dat het Lid door een blessure en/of ziekte niet in staat is te sporten. 

De opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 
maand tegen het einde van de maand. 

3. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in 5.2 bestaat er voor het Lid een 
bevriezingsmogelijkheid. Als het Lid gedurende een periode van langer dan één 
maand geen gebruik kan maken van Fitness als gevolg van een aantoonbare blessure 
of ziekte, dan wordt de duur van de Overeenkomst aansluitend verlengd met deze 
periode, zonder dat er over deze periode extra lidmaatschapskosten in rekening 
worden gebracht. 

4. Jouw-Personal Trainer mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke 
ingang opzeggen indien: 
a. het Lid een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden schendt, tenzij de 

schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt; of 
b. het Lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Jouw Personal Trainer of jegens 

andere Leden. 
Jouw-Personal Trainer betaalt het betaalde lidmaatschapsgeld in deze gevallen niet 
terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van het Lid tot vergoeding van de 
aan hem verwijtbare schade. 

5. Indien Jouw-Personal Trainer haar onderneming beëindigt, dan is tussentijdse 
opzegging door Jouw-Personal Trainer mogelijk met  inachtneming van een 
opzegtermijn van 1 maand. Jouw Personal-Trainer betaalt in dat geval terug het 
lidmaatschapsgeld naar rato van gebruik terug. 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid 
1. Het beoefenen van sport kan risico’s met  zich meebrengen. Deelname aan 

activiteiten van welke aard dan ook en/of opvolging van trainingsadviezen en 
instructies en/of het gebruik van apparatuur bij Jouw-Personal Trainer is/zijn geheel 
voor het eigen risico van het Lid. Jouw-Personal Trainer en/of haar medewerkers 
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als 
gevolg van ongeval of letsel van het Lid, ontstaan op welke wijze dan ook. Jouw- 
Personal Trainer en/of haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijk 
voor schade, verlies of diefstal van eigendommen. 

2. Het Lid vrijwaart Jouw-Personal Trainer voor schade van welke aard dan ook die het 
Lid bij derden, waaronder andere Leden, veroorzaakt. 

Artikel 8 – Overmacht en openingstijden 
1. Jouw-Personal Trainer behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht, 

waaronder begrepen extreme weersomstandigheden en ziekte van medewerkers, 
activiteiten af te gelasten en te verplaatsen. In dat geval zal de duur van de 
Overeenkomst aansluitend worden verlengd. 

2. Jouw-Personal Trainer behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. 
Artikel 9 – Persoonsgegevens 
1. Jouw-Personal Trainer verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders 

van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens. 

2. Het Lid heeft een inzage-, correctie- en verzetrecht met betrekking tot de van hem 
verwerkte persoonsgegevens. Jouw-Personal Trainer kan voor een inzage en/of het 
doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in 
rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar 
tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en 
verzet richten aan Jouw-Personal Trainer. 

3. Met het aangaan van een Overeenkomst met Jouw-Personal Trainer geeft het Lid 
expliciet toestemming aan Jouw-Personal Trainer om zijn persoonsgegevens te 
verwerken. 

Artikel 10 - Recht en forumkeuze 
1. Op alle Overeenkomsten tussen Jouw-Personal Trainer en het Lid is Nederlands recht 

van toepassing. 
2. Alle geschillen die voortvloeien uit met Jouw-Personal Trainer gesloten 

overeenkomsten worden bij uitsluiting van andere rechtsprekende instanties, 
beslecht door de bevoegde rechter te Breda. 

Artikel 11 - Slotbepalingen 
1. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden te accepteren en 

hiernaar te handelen. 
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn terug te vinden op www.jouw-personaltrainer.nl 

en zijn op te vragen bij de balie van Jouw-Personal Trainer. 
3. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met  de Overeenkomst beheersen de 

rechtsverhouding tussen Jouw-Personal Trainer en het Lid. 

http://www.jouw-personaltrainer.nl/
http://www.e-fitness.nl/
https://jouwpersonaltrainer.virtuagym.com/
http://www.jouw-personaltrainer.nl/

