PT-DRACHTEN | PERSONAL TRAINERS
Algemene Voorwaarden
1. Algemeen
1. Door in te schijven als klant van PT-Drachten zijn de hieronder omschreven voorwaarden van toepassing.
2. PT-Drachten is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 73243051 en Btw-identificatienummer
NL107192093B02
3. PT-Drachten behoudt te allen tijde het recht om de onderstaande Algemene Voorwaarden aan te passen met of zonder
berichtgeving. De nieuwste versie van de Algemene Voorwaarden kunt u vinden op www.pt-drachten.nl
4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen PT-Drachten en de betreffende klant, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover
schriftelijk door PT-Drachten en de betreffende klant overeengekomen.
2. Bedenktijd
1. Vanaf het moment van inschrijving heeft de klant 1 week bedenktijd. De klant heeft de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos
te herroepen. Het recht op herroeping eindigt op het moment dat de klant gebruik heeft gemaakt van diensten van PT-Drachten.
3. Duur en beëindiging van overeenkomst
1.
2.
3.
4.

Abonnementen die worden afgesloten, zijn voor een minimale periode van 6 maanden, tenzij anders wordt overeengekomen.
Duur van het abonnement start vanaf het moment dat er wordt ingeschreven.
Bij aanvang van het abonnement, zal de klant alle tegoeden (credits) voor die 6 maanden ontvangen.
De klant wordt geacht alle credits voor het aflopen van het abonnement te spenderen omdat de overgebleven credits niet kunnen
worden gebruikt. Dit betekend dat de klant zelf verantwoordelijk is om lessen in te halen voor het aflopen van het abonnement.
5. De trainer mag per 6 maanden, 2 weken afwezig zijn door vakantie of ziekte. Alle overige weken die door de trainer worden gemist
worden aansluitend na het aflopen van het abonnement ingehaald.
6. Abonnementen kunnen worden bevroren bij langdurige medische klachten of uitzonderlijke privé situaties. Dit dient schriftelijk
middels een mutatie formulier te worden vastgelegd en gaat van kracht vanaf de eerstvolgende nieuwe kalendermaand.
7. In geval van geschillen of het fysiek niet kunnen voortzetten, behoudt PT-Drachten zich het recht om het abonnement op elk
moment te beëindigen. Daarbij zal het abonnement worden stopgezet bij ingang van de nieuwe kalendermaand en zullen
openstaande credits verdwijnen.
4. Boeken en annuleren van afspraken
1. Klant dient tot uiterlijk 24 uur van te voren te boeken, daarna is het niet meer mogelijk.
2. Klant dient tot uiterlijk 24 uur van te voren een geboekte dienst te annuleren, indien de klant dit niet doet verdwijnt de credit en kan
er geen geld worden geretourneerd. Doet de klant dit op tijd zal de credit worden teruggestort.
3. Wanneer PT-Drachten bepaald dat er sprake is van overmacht, zal PT-Drachten de verloren credit terug storten.
5. Betaling
1. De betalingen worden na inschrijving geïncasseerd vanaf de eerstvolgende kalendermaand en lopen maandelijks aaneengesloten
door tot einde abonnement.
2. Betalingen geschieden middels mollie/sepa of anders overeengekomen middels bankoverschrijving.
3. De klant is wettelijk verplicht om binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag te voldoen, indien dit niet gebeurt is Artikel 119a en
119b van het Burgerlijk wetboek 6 van toepassing.
6. Aansprakelijkheid
1. PT-Drachten is aansprakelijk voor schade als gevolg van aantoonbaar toerekenbare tekortkomingen, indien dit door het gerechtshof
zal wordt bepaald.
2. PT-Drachten is verzekerd tegen ondernemersrisico’s en de klant kan hier beroep op doen als de klant door de rechter in het gelijk
wordt gesteld.
3. PT-Drachten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures of overig letsel bij het niet houden van afspraken of adviezen.
4. PT-Drachten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures of overig letsel door gebrek aan medische achtergrond door de
klant. De klant is verplicht dit te melden.
5. De klant verklaard zich ervan bewust van te zijn dat resultaten niet gegarandeerd zijn, en kan zich hier niet op beroepen.
6. De klant verklaard zich ervan bewust te zijn van de risico’s van sporten.
7. Privacy
1. PT-Drachten zal zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van de klant en deze nooit zonder toestemming delen met derden.
2. PT-Drachten heeft maatregelen getroffen voor een veilige opslag van persoonsgegevens conform de AVG wetgeving.
3. De privacy verklaring van PT-Drachten kan de klant vinden op www.pt-drachten.nl of indien gewenst uitgereikt worden.
8. Toepassing van recht en geschillen
1.
2.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij PT-Drachten partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Geschillen tussen PT-Drachten en een klant zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te
Leeuwarden.
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