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Algemene Voorwaarden Total Body Boost 

 

Artikel 1: definities 

Trainer:   De ondernemer Total Body Boost of een door haar aan te wijzen derde. 

Klant:      De natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst is aangegaan. 

Trainingssessie:   De op een dag en tijdstip overeengekomen afspraak ter uitvoering 
van een training. 

  

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen 
trainer en klant. 

  

Artikel 3: Total Body Boost  

De ondernemer:                Total Body Boost (TBB) 

Kvk nummer:                     76953696 

BTW nummer:         NL003147565B62 

Adres:                                 Petuniaweg 23, 2665 NL Bleiswijk 

Bankrekening:                   NL33 RABO 0349 2762 85 

Website 
E-mail                           totalbodyboost@hotmail.com 

  

Artikel 4: De overeenkomst 

1. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding tussen trainer 
en klant. 

2. Een overeenkomst kan mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg 
aangegaan worden. 

3. Een overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden 
overgedragen.. 

4. Een overeenkomst loopt indien deze is aangegaan voor een bepaald aantal 
trainingssessies tot het moment dat de laatste overeengekomen 
trainingssessie is voltooid. 

5. Een overeenkomst loopt indien deze is aangegaan voor een bepaalde tijd tot 
het einde van deze bepaalde tijd, waarna deze overeenkomst behoudens 
opzegging wordt verlengd met eenzelfde bepaalde tijd. Opzegging dient te 
geschieden een maand voor de einddatum. 
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Artikel 5: Annulering Trainingssessie 

1. Afspraken voor een training dienen 24 uur van te voren te worden 
geannuleerd. Wanneer een afspraak korter dan 24 uur van te voren wordt 
geannuleerd, verliest de klant daarmee het recht later de afspraak voor een 
training in te halen zonder dat de klant recht heeft op teruggave van het 
verschuldigde bedrag. 

2. Bij annulering door de klant van de trainingsovereenkomst dient de klant 25% 
van (het) de krachtens de overeenkomst verschuldigde bedrag(en) te betalen 
over de resterende trainingen en /of diensten.. 

3. Trainer behoudt zich het recht voor om reserveringen te weigeren of de 

overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer 

de klant herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of herhaaldelijk de 

verschuldigde bedragen niet of te laat betaalt of anderszins toerekenbaar 

tekort schiet in diens verplichtingen uit de overeenkomst, zonder gehouden te 

zijn tot enige vorm van schadevergoeding en zonder dat er een 

ingebrekestelling is vereist. (Gedeeltelijke) restitutie van het bedrag vindt in dit 

geval nimmer plaats.  

4. Iedereen wordt geacht zich te houden aan de in Nederland aanvaarde 

gedragsnormen en -waarden. Total Body Boost behoudt zich het recht voor 

deze normen en waarden naar eigen inzicht te interpreteren. Ernstige 

misdragingen door de klant kunnen leiden tot weigeren van het geven van de 

trainingssessies en aangifte bij de politie. Total Body Boost behoudt zich het 

recht voor om in dergelijke gevallen de overeenkomst met de klant met 

onmiddellijke ingang te ontbinden. 

5. Trainer heeft het recht een geagendeerde trainingssessie te annuleren tot 48 

uur voor aanvang ervan, zonder dat daardoor recht op ontbinding of 

schadevergoeding voor de klant ontstaat. Indien sprake is van een langer 

durende onmogelijkheid van de trainer om trainingssessies te verzorgen of als 

gevolg van overmacht, heeft de trainer het recht om de overeenkomst op te 

schorten voor de termijn waarin hij niet in staat is trainingssessies te 

verzorgen. Is de trainer voor een periode langer dan zes maanden niet in staat 

trainingssessies te verzorgen, dan is de trainer gerechtigd de overeenkomst te 

ontbinden, zonder dat sprake is van schadeplichtigheid ten opzichte van de 

klant. 

 

 

 

 

 



Algemene voorwaarden Total Body Boost 1-1-2020 

 

Artikel 6: Conditie van de klant / opschorting / voorschriften 

1. Door de wijze waarop een training wordt verzorgd, wordt zoveel mogelijk 
voorkomen dat schade of blessures ontstaan bij klant. Evenwel kan het 
ontstaan van blessures niet worden uitgesloten. Trainer en klant zijn 
gehouden het ontstaan van blessures zoveel mogelijk te voorkomen, 
bijvoorbeeld doch niet uitsluitend door gebruik te maken van adequate 
kleding, schoeisel en materialen. Mocht de klant gedurende een training 
geblesseerd raken, is de trainer voor de ontstane blessure en de daaruit 
voortvloeiende schade niet aansprakelijk. 

2. Ook overigens is de trainer niet gehouden enige door de klant geleden schade 
te vergoeden als gevolg van bijvoorbeeld diefstal, brand, gederfde inkomsten 
of overige oorzaken, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde 
van trainer. 

3. Indien de klant door een blessure verhinderd is om een of meerdere 
trainingssessies te volgen, zullen de reeds geagendeerde trainingssessies in 
goed overleg worden verplaatst. Dit met een maximale termijn van een 
maand. Onder blessure wordt verstaan een blessure die het bijwonen van 
trainingssessie absoluut verhindert, waaronder begrepen spierscheuringen, 
breuken van ledematen, verrekkingen en dergelijke. Vermoeidheid en overig 
onbehagen kwalificeert niet als een blessure in de zin van deze algemene 
voorwaarden. 

4. De klant garandeert dat hij /zij, behoudens de eventueel aan Total Body Boost 
meegedeelde gebreken, in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert 
en dat hij/zij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom 
hij/zij niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve training en 
dat deze training niet schadelijk is voor zijn/haar gezondheid, veiligheid, 
welzijn of lichamelijke conditie. 

5.  De klant is verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens 
als na de training te melden. Evenals veranderingen in zijn lichamelijke 
conditie gedurende de duur van de overeenkomst 

Artikel 7: Tarieven en betalingen 

1. De prijs van begeleiding van de klant door de trainer geschiedt tegen een 
vooraf overeengekomen tarief.  

2. Trainer is gerechtigd de tarieven gedurende de looptijd te wijzigen, indien 
deze wijzigingen noodzakelijk zijn door van buiten komende oorzaken, 
waaronder begrepen doorgevoerde prijsstijgingen van derden of veranderde 
wet- en regelgeving. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt is de klant 
gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen. Een eventuele prijsverhoging 
kan door de trainer per direct worden doorgegeven aan de klant. 

3. Indien partijen overeen zijn gekomen dat betaling geschiedt middels 
vooruitbetaling, is het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd voor 
aanvang van de eerste Trainingssessie. Is het volledige bedrag niet voldaan 
voor de eerste Trainingssessie, geldt dit als een annulering als omschreven in 
artikel 5 lid 1 van deze algemene voorwaarden. Indien vervolgens voor 
aanvang van de nieuw geagendeerde Trainingssessie opnieuw niet voldaan 
is, of indien niet binnen redelijke termijn een nieuwe Trainingssessie 
geagendeerd wordt, ontslaat dit de klant niet van zijn betalingsverplichting.  
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Als datum van opeisbaarheid van de vordering van de Trainer geldt dan de 
eerste geagendeerde Trainingssessie. 

4. Betaling geschiedt in maandelijkse termijnen. De klant dient de betaling te 
voldoen binnen de vermelde betalingstermijn.  

5. Indien de klant het gefactureerde bedrag niet tijdig betaalt, dan heeft Total 
Body Boost het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat 
het gehele openstaande bedrag is betaald. 

6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant vanaf de datum waarop 
de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling 
de wettelijke rente , conform artikel 6:119BW, verschuldigd. Daarnaast komen 
alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als 
buitengerechtelijk, voor rekening van de klant. 

Artikel 8: Uitsluiting aansprakelijkheid 

1. De klant begrijpt dat door fysieke activiteit mogelijke blessures of andere 
complicaties kunnen ontstaan zonder dat dit ontstaan is uit nalatig handelen van 
Total Body Boost.  Total Body Boost is niet aansprakelijk voor ontstane blessures of 
lestel en de klant vrijwaart Total Body Boost in dergelijke gevallen.   

2. Total Body Boost heeft slechts een inspanningsverplichting jegens de klant en kan 
dus niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet behalen van de gewenste 
resultaten.  

3. Total Body Boost is niet aansprakelijk voor het verlies, beschadiging, diefstal en/of 
zoekraken  van persoonlijke eigendommen van de klant. Door de klant aangerichte 
schade aan eigendommen van Total Body Boost zullen worden verhaald op de 
veroorzaker. 

 

Artikel 9: Rechtskeuze, toepasselijk recht en wijziging 
Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing en bij geschillen is de 
bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Total Body Boost van toepassing. 

Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat de klant akkoord met de algemene 

voorwaarden. 
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