
 

Algemene voorwaarden 

Remco Bakker Personal training 

1.   Definities  

1.1.   In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,  

  tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:  

  a. opdrachtnemer: Remco Bakker Personal training, tevens gebruiker van deze algemene  

   voorwaarden gevestigd aan de Vredenoord 178 te Heiloo, ingeschreven bij de Kamer van  

   Koophandel onder KvK-nummer 66733642;  

  b. overeenkomst: alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomst tussen Remco Bakker  

   Personal training en opdrachtgever; 

  c. opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met  

   Remco Bakker Personal training;  

  d.  training: personal trainingssessie(s) en life coaching die door Remco Bakker Personal training  

   worden verzorgd met inbegrip van mogelijke voedingsschema’s, voedingsadviezen en  

   metingen;  

  e. gebruiker: de natuurlijke persoon die zelfstandig een persoonlijke overeenkomst heeft met   

   Remco Bakker Personal training en/of gelieerd is aan een rechtspersoon die een  

  overeenkomst heeft met Remco Bakker Personal training; 

  f.  strippenkaart: een digitale al dan niet schriftelijke inschrijving voor afname van een vast aantal  

   (trainings)sessies voor een vast (gereduceerd) tarief, enkel bedoelt voor de natuurlijke persoon  

   die zelfstandig een persoonlijke overeenkomst heeft met Remco Bakker Personal training. 

 

2.  Algemeen  

2.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Remco Bakker 

 Personal training en opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden worden voor of bij het tot stand 

 komen van de overeenkomst aan de opdrachtgever verstrekt. 

2.2  Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover die voorwaarden  

  uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

2.3.  Remco Bakker Personal training heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van  

  toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot  

  stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het tot stand komen van de  

  overeenkomst akkoord is gegaan met de nieuwe versie van de algemene voorwaarden.  

 3.  Prijzen en offertes 

3.1. Alle offertes en prijsopgaven van Remco Bakker Personal training zijn vrijblijvend, zowel wat betreft  

  tarief, inhoud en levertijd vervallen na 30 dagen. 

3.2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie. 

3.2. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, overeenkomsten, e-mailberichten of op de website van  

  Remco Bakker Personal training binden Remco Bakker Personal training niet.  

 



 

 

4. Totstandkoming van de overeenkomst 

 

4.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende  

  offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per e-mail is vastgelegd.  

4.2. Een overeenkomst komt eveneens tot stand bij afname van een strippenkaart en/of inschrijving bij  

  Remco Bakker Personal training. 

5. Gegevensverwerking 

 

5.1. Opdrachtgever is ervan bewust dat de door hem direct alsook indirect door de gebruiker verstrekte  

  gegevens worden opgeslagen in de administratie van Remco Bakker Personal training.  

5.2. Remco Bakker Personal training verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene  

  verordening gegevensbescherming en beschikt in het verlengde daarvan over een uitgebreid privacy  

  beleid. De privacy statement is te raadplegen middels de website van Remco Bakker Personal training. 

 

6. Uitvoering van de overeenkomst 

 

6.1. Voor elke door Remco Bakker Personal training aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een  

  inspanningsverplichting. Remco Bakker Personal training garandeert niet dat met zijn werkzaamheden  

  het beoogde resultaat zal worden bereikt. Het succes is mede afhankelijk van de inzet van de gebruiker. 

6.2. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen worden de trainingen gegeven op de meewerkende  

  sportscholen, vermeld op de website van Remco Bakker Personal training en/of op bedrijfslocatie en/of  

  aan huis van opdrachtgever.  

6.3. Remco Bakker Personal training is niet de eigenaar van de sportschool en kan op geen enkele wijze  

  verantwoordelijk worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van de sportschool en/of  

  bedrijfslocatie.  

7. Tarieven, kosten, strippenkaart en facturatie 

 

7.1. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van  

  overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder  

  kosten voor een spotschool en/of verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.  

7.2. Remco Bakker Personal training heeft het recht zijn tarieven jaarlijks aan te passen. De nieuwe tarieven  

  treden in werking 30 dagen na schriftelijke kennisgeving. 

7.3. Strippenkaarten hebben een geldigheidsduur van maximaal één jaar na datum van aankoop. Indien na  

  het verstrijken van de geldigheidsduur van de strippenkaart niet alle strippen afgeschreven zijn, dan  

  vervallen deze strippen en heeft opdrachtgever geen recht op restitutie van (een deel van) het bedrag  

  dat voor de strippenkaart betaald is. 

7.4. Restitutie op strippenkaarten is niet mogelijk. 

 

 



 

 

 

8. Betaling 

 

8.1. Betaling van het aan opdrachtgever gefactureerde bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na de  

  factuurdatum, in euro’s, door middel van stortingen ten gunste van een door opdrachtnemer aan te  

  wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting of verrekening.   

8.2. Indien opdrachtgever het gefactureerde bedrag niet tijdig betaalt, dan heeft Remco Bakker Personal  

  training het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het gehele openstaande  

  bedrag is ontvangen. 

8.3. Betaalt opdrachtgever niet tijdig en heeft de opdrachtgever ook geen gehoor gegeven aan een  

  gestuurde aanmaning, dan kan Remco Bakker Personal training de vordering uit handen geven. De  

  gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Remco Bakker Personal training maakt om de  

  vordering te incasseren komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten  

  worden overeenkomstig de Wet incassokosten vastgesteld.  

9. Verplichtingen van opdrachtgever en gebruiker 

 

9.1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Remco Bakker Personal training 

 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat 

 deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. 

9.2. Opdrachtgever is gehouden Remco Bakker Personal training onverwijld te informeren omtrent feiten en  

  omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.  

9.3. Tijdens een training dient geschikte sportkleding en sportschoenen te worden dragen, gebruiker draagt  

  daar zelf verantwoordelijkheid voor, tenzij anders voorgeschreven.  

9.4. Gebruiker is verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de   

  lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Remco Bakker Personal training. 

9.5. Gebruiker dient de training te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan de gebruiker 

 redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de training schadelijk voor zijn gezondheid kan 

 zijn.  

9.6. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat door het volgen van de training blessures en/of andere  

  complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde  

  van Remco Bakker Personal training. 

9.7. Het onder invloed zijn van drank of drugs tijdens de training is niet toegestaan.  

10. Afzeggen van de training en inkorten van de training 

 

10.1. Opdrachtgever en/of gebruiker dient verhindering uiterlijk vierentwintig (24) uur voor de aanvang van de  

  betreffende training te melden. Indien hier niet aan wordt voldaan, vervalt voor de gebruiker die  

  zelfstandig een persoonlijke overeenkomst heeft met Remco Bakker Personal training het recht de  

  desbetreffende training later in te halen en zal deze training, bij gebruik van een strippenkaart van de  

  strippenkaart worden afgeschreven.  

10.2. De gebruiker die gelieerd is aan een rechtspersoon die een overeenkomst heeft met Remco Bakker  

  Personal training kan geen aanspraak maken op het inhalen hetzij herplannen van geannuleerde  

  training(en) door de gebruiker.  



 

 

10.3. Wanneer de gebruiker te laat is, behoudt de training de oorspronkelijke eindtijd en zal de training dus  

  worden ingekort. Bij gebruik van een strippenkaart zal de training volledig worden afgeschreven van de  

  strippenkaart.  

11. Verzetten van de training door Remco Bakker Personal training 

 

11.1. Indien er sprake is van overmacht (omschreven in 13.2) aan de zijde van de trainer waardoor hij de  

  training niet kan geven, dan wordt er een nieuwe afspraak gemaakt in overleg met de gebruiker.  

 

12. Aansprakelijkheid 

 

12.1. Remco Bakker Personal training kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde   

  resultaten.  

12.2.  Remco Bakker Personal training kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die 

 een direct of indirect gevolg is van:  

  a. een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Remco Bakker Personal training ligt en aldus  

   niet aan opdrachtnemers doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven         

  in  

   artikel 13.2;  

  b. enige daad of nalatigheid van gebruiker, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het niet hebben  

   van een toereikende gezondheid of conditie, overschatting van eigen vermogens en het  

   negeren van instructies.  

12.3. De gebruiker maakt op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten van de  

  sportschool en/of bedrijfslocatie. Daarbij dient de gebruiker zich te houden aan de regels van de  

  desbetreffende sportschool en/of bedrijfslocatie.  

12.4.  De gebruiker is in beginsel persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan  

  derden tijdens de training. Remco Bakker Personal training kan nimmer aansprakelijk worden gesteld  

  voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die  

  ontstaan is tijdens de training, tijdens het gebruik van de faciliteiten van de sportschool of door het   

  opvolgen van de door Remco Bakker Personal training gegeven adviezen of instructies. De kosten die  

  voortvloeien uit een ongeval of opgelopen letsel tijdens de training komen geheel voor rekening van de  

  gebruiker.  

12.5.  De gebruiker dient zelf na te gaan of de producten opgenomen in het voedingsschema van Remco  

  Bakker Personal training geen ingrediënten bevatten waarvoor de gebruiker allergisch is en/of waardoor  

  de gebruiker ziek kan worden.  

12.6.  Remco Bakker Personal training is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van  

  eigendommen in en om de sportschool en/of bedrijfslocatie.  

12.7.  Remco Bakker Personal training is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste  

  informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.  

 

 



 

 

12.8.  Indien Remco Bakker Personal training toch aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid  

  beperkt tot maximaal het door de verzekering van Remco Bakker Personal training in het voorkomende  

  geval te verstrekken uitkering. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid  

  van Remco Bakker Personal training beperkt tot het door haar in rekening gebrachte honorarium voor 

 de desbetreffende werkzaamheden, waaruit de schade is voortgekomen, met een maximum van 2.500,-  

  euro. 

13.  Overmacht 

 

13.1. Remco Bakker Personal training is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen 

 onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht.  

13.2.  Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden,  

  ziekte van de trainer, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring,  

  stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop Remco  

  Bakker Personal training geen (beslissende) controle kan uitoefenen. 

13.3.  Kan Remco Bakker Personal training de overeenkomst (deels) niet (tijdig) uitvoeren wegens overmacht,  

  dan wordt zowel de gebruiker als opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.  

 

14.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

14.1 Op de overeenkomst tussen Remco Bakker Personal training en opdrachtgever is uitsluitend het  

  Nederlands recht van toepassing.  

14.2  De rechter in het arrondissement waar Remco Bakker Personal training gevestigd is, is bij uitsluiting  

  bevoegd van geschillen kennis te nemen.  

 

 

 


