
Algemene Voorwaarden WorkoutSide 

Art. 1 – Definities 
1.1 Onder Opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan: de persoon, genoemd in de Overeenkomst of op de factuur die de opdracht  tot het 
verlenen van Diensten verstrekt aan Opdrachtnemer. Onder Opdrachtnemer wordt in deze voorwaarden verstaan WorkoutSide. 
1.2 Onder Diensten wordt in deze voorwaarden verstaan: alle diensten waartoe Opdrachtgever Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven, inclusief personal 
training , partner training en/of (small) group training. 
1.3 Onder overeenkomst en opdracht wordt in deze voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot het leveren van 
Diensten en/of zaken door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. 

Art. 2 – Algemeen 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen 
Opdrachtnemer en Opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s). 
2.2 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van het 
overige deel van de overeenkomst/de voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op 
wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden 
hebben. 
2.3 WorkoutSide is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 54989698. 

Art. 3 – Uitvoering van de opdracht 
3.1 Opdrachtnemer voert de Diensten uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Opdrachtnemer  heeft een inspanningsverplichting. Er is dus 
geen sprake van een resultaatsverplichting en Opdrachtgever kan Opdrachtnemer niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste 
resultaten. 
3.2 Voor zover het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft Opdrachtnemer  het recht om (delen van het werk) door derden te laten 
uitvoeren. Zij doet dit in overleg met de Opdrachtgever en zal haar uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken. 
3.3 Opdrachtgever is verplicht om blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden. Dit geldt ook voor 
veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt. Bij twijfel is Opdrachtgever verplicht om, alvorens een overeenkomst aan te 
gaan, een arts te raadplegen. 
3.4 Opdrachtgever is verplicht geschikte kleding en schoenen te dragen, dit om blessures te voorkomen. 

Art. 4 –  Planning van Trainingen 
4.1 Trainingen worden in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer ingepland.  
4.2 Indien Opdrachtgever verhinderd is en dit minimaal 24 uur van tevoren meldt, dan zal de gereserveerde tijd niet in rekening worden gebracht. 
4.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een training te annuleren in geval van overmacht, extreme weersomstandigheden of in het geval zich 
minder dan drie personen voor een (small) group training hebben aangemeld. 
4.4 Een pakket van 5 trainingen is geldig voor de termijn van 3 maanden. Een pakket van 10 trainingen is geldig voor de termijn van 6 maanden. De termijn 
start op de dag van de eerste training van het desbetreffende pakket. Eventueel niet genoten trainingen worden niet gerestitueerd. 
 
Art. 5 – Tarieven 
5.1 Opdrachtnemer stelt haar tarief vast volgens een overeengekomen uurtarief of pakkettarief. 
5.2 In het tarief van Opdrachtnemer zijn alle kosten inbegrepen, met uitzondering van de door Opdrachtgever aan te schaffen extra producten/Diensten. 
5.3 De tarieven zijn inclusief BTW. 

Art. 6 – Betalingsvoorwaarden 
6.1 Betaling geschiedt volgens de vermelde betalingstermijn die staat aangegeven op de factuur en op het op de factuur opgenomen rekeningnummer, 
tenzij anders is overeengekomen. 
6.2 Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Opdrachtnemer gerechtigd om de trainingen stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is.  

Art. 7 – Overmacht 
7.1 Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of 
niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ziekte en 
arbeidsongeschiktheid van de trainer van Opdrachtnemer vallen hier ook onder. 
7.2 Opdrachtnemer biedt bij ziekte van de trainer de mogelijkheid om de overeenkomst met het aantal dagen/weken van de afwezigheid te verlengen. 
7.3 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat zij haar 
verplichtingen had moeten nakomen. 
7.4 Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer ontbinden zonder verplichting tot 
vergoeding van schade aan de andere partij. 
7.5 Is Opdrachtnemer op het moment van overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen al nagekomen of zal zij deze kunnen nakomen, dan mag zij dit deel 
declareren. 

Art. 8 - Aansprakelijkheid 

Opdrachtgever is zich ervan bewust dat door iedere vorm van fysieke activiteit blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van 
onrechtmatig handelen of nalatigheid van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is dan ook niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures/andere 
complicaties die verband houden met deelname aan een training. 
Opdrachtnemer is in geval van een tekortkoming in de nakoming, die haar kan worden toegerekend, uitsluitend aansprakelijk voor rechtstreeks ten gevolge 
hiervan ontstane schade aan zaken en/of personen met als maximum het bedrag van het door Opdrachtgever afgenomen trainingspakket op het tijdstip 
waarop de schade is ontstaan. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade. 

Art. 9 – Geheimhouding 
Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit 
door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit het soort informatie. 

Art. 10 – Toepasselijk recht 
Op elke overeenkomst en opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


