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Algemene voorwaarden Juist Bewegen 

De eenmanszaak Juist Bewegen is gevestigd te Amstelveen en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel 

onder nummer 61386197. De Algemene Voorwaarden van Juist Bewegen kunnen worden gedownload van de 

website www.juistbewegen.nl.  

Artikel 1: Begrippen  

Activiteiten: Groepstraining; wandel en- hardlooptraining/begeleiding voor personen of groepen van 

personen; Personal training/coaching; looptrainingen voor personen individueel.   

Contractant: iedere natuurlijke persoon (m/v) of iedere rechtspersoon die de Overeenkomst aangaat met Juist 

Bewegen.  

Deelnemer: iedere natuurlijke persoon (m/v) die deelneemt aan Activiteiten.   

(Personal) Trainer: J. van Beek  

JB: Juist Bewegen  

Overeenkomst: de overeenkomst, beheerst door deze algemene voorwaarden waarin de Contractant en JB 

overeenkomen dat JB Activiteiten zal organiseren ten behoeve van één of meerdere Deelnemers.  

Artikel 2: Toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, 

opdrachten en overeenkomsten tussen JB en de Contractant.   

2.2 Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze 

uitdrukkelijk schriftelijk tussen JB en Contractant zijn overeengekomen.   

2.3 De toepasselijkheid van enige (algemene) voorwaarden van de Contractant, in het bijzonder de 

toepasselijkheid van enige door de Contractant gebruikte inkoopvoorwaarden, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.   

2.4 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de rechtsverhouding tussen JB en de 

Deelnemer(s). Alvorens JB uit hoofde van de Overeenkomst is verplicht tot het verzorgen van enige Activiteiten 

dient iedere Deelnemer ten behoeve van wie de Contractant de Overeenkomst is aangegaan te verklaren in te 

stemmen met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. De instemming met de toepasselijkheid 

van deze algemene voorwaarden kan geschieden door ondertekening van het inschrijfformulier.   

2.5 De Contractant draagt zorg dat alle Deelnemers ten behoeve van wie de Overeenkomst met JB wordt 

aangegaan instemmen met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.  

2.6 JB behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 

Artikel 3: Inschrijfprocedure  

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient iedere Deelnemer, alvorens aan de Activiteiten deel te 

nemen, een inschrijfformulier te hebben ingevuld. Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld en 

ondertekend aan JB te worden afgegeven. Pas na ontvangst van het inschrijfformulier kunnen de Activiteiten  
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starten. Veranderingen betreffende persoonsgegevens van de Deelnemer dienen per omgaande aan JB te 

worden doorgegeven.   

Artikel 4: Gezondheid 

4.1 De Deelnemer verklaart door middel van het inschrijfformulier dat hij/zij naar beste weten gezond is en 

fysiek in staat om de instructies van de Trainer zonder schade voor zijn/haar gezondheid op te volgen. Bij 

twijfel verplicht de Deelnemer zich ertoe alvorens aan enige Activiteiten deel te nemen, zijn/haar arts te 

raadplegen. JB geeft geen medische adviezen en is ter zake niet deskundig.  

4.2 In het geval van gezondheidsklachten van de Deelnemer dient de Deelnemer toestemming van een erkende 

(revalidatie)arts dan wel enig ander erkende medisch specialist te hebben om aan de Activiteiten deel te 

nemen en bewijs van deze toestemming aan JB over te leggen, alvorens deel te nemen aan de Activiteiten.  JB 

behoudt het recht voor om bij gebrek van dergelijk bewijs de Deelnemer uit te sluiten van deelname aan een 

Activiteit.    

Artikel 5: Tijdstip en plaats 

Bij de bevestiging van de inschrijving van een Deelnemer zal JB meedelen wanneer en waar de Deelnemer 

verwacht wordt. Het tijdstip en de plaats van de Activiteiten zijn vastgelegd door JB. Bij personal training zullen 

tijd en plaats met de Contractant of de Deelnemer(s) worden bepaald. Indien door welke omstandigheden dan 

ook, waaronder gevaarlijke weersomstandigheden (o.a. sneeuw/ ijzel, onweer, storm of extreme warmte) een 

Activiteit niet kan doorgaan, is JB bevoegd om in overleg met de Contractant en/of de Deelnemer(s) een ander 

tijdstip te plannen of een groepstraining te cancellen.  

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht 

Op JB rust de verplichting tot het organiseren van de Activiteit en de begeleiding van de Deelnemer(s) tijdens 

de Activiteit. JB is gerechtigd de Activiteit te laten plaatsvinden met meerdere groepen van Deelnemers en/of 

Deelnemers van meerdere Contractanten. De inhoud en het aantal Deelnemers van de Activiteit wordt door de 

Trainer bepaald. JB voert de werkzaamheden uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft 

hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat JB niet instaat voor het succes en welslagen van de 

Activiteit of de begeleiding van de Deelnemer(s) noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan 

door de Deelnemer(s) of de Contractant gestelde doel(en).  

Artikel 7: Aansprakelijkheid en vrijwaring 

7.1 Deelname door de Deelnemer(s) aan een Activiteit van JB geschiedt op eigen risico. De Trainer of 

organisatie van JB zijn niet aansprakelijk voor enige blessure of andere (directe en/of indirecte) schade die 

Deelnemer(s) mocht(en) oplopen tijdens of ten gevolge van een deelname aan een Activiteit. Hardloop- of 

andere adviezen van JB of de Trainer in verband met de deelname aan Activiteiten of de begeleiding van 

Deelnemer(s) zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook zijn de Trainer en JB niet 

aansprakelijk voor enige (directe en/of indirecte) schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen 

door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door JB georganiseerde Activiteiten.   

7.2 Hardlopen is intensief en blessuregevoelig. Niet iedereen is geschikt om aan hardlopen te doen. 

Deelnemer(s) dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan een cursus of trainingen. Indien 

een Deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien u andere redenen heeft om te twijfelen 

aan uw geschiktheid voor hardlopen, dient de Deelnemer eerst advies in te winnen bij een arts. Ook wanneer  
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de Deelnemer lange tijd niet aan sport heeft gedaan, dient de Deelnemer eerst advies in te winnen voor de 

Deelnemer aan hardlopen begint. Hardlopen is niet de meest geschikte sport om mee te starten. JB behoudt 

het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte Deelnemer(s) uit te sluiten van deelname aan een 

Activiteit.    

7.3 De Deelnemer verklaart door middel van ondertekening van het inschrijfformulier dat hij of zij het 

onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval 

of letsel zullen geheel door de Deelnemer worden gedragen.  

7.4 Zowel de Contractant als de Deelnemer verklaren  reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot 

het instellen van een schadevordering tegen JB wegens vergoeding van enige kosten, schade en interesten als 

gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die JB aanbiedt, voor zover dit 

wettelijk is toegestaan.  

7.5 Voor zover in rechte komt vast te staan dat de voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet in stand 

kan blijven, geldt dat de hoogte van de door JB verschuldigde schadevergoeding nooit hoger zal (kunnen) zijn 

dan het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van JB wordt uitbetaald, 

verhoogd met het eventueel ingevolge deze verzekering toepasselijke eigen risico. Indien en voor zover om 

welke reden dan ook krachtens deze aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor 

bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het voor de uitvoering van de betreffende Overeenkomst in rekening 

gebrachte vergoeding met een maximum van EUR 5.000. 

7.6 Zowel de Contractant als de Deelnemer vrijwaart JB en de Trainer voor alle schade als gevolg van 

aanspraken van (andere) Deelnemers en/of derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van deze 

Algemene Voorwaarden, dan wel tegen enige aanspraken en/of schade van (andere) Deelnemers en/of derden 

die anderszins verband houden met en/of voortvloeien uit deelname aan de Activiteiten. De vrijwaring heeft 

mede betrekking op alle schade en (juridische) kosten die JB en/of de Trainer in verband met een dergelijke 

aanspraak lijdt of maakt.  

Artikel 8: Duur en beëindiging 

8.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de Activiteit, als gespecificeerd bij het bevestigen van 

het inschrijven. De Overeenkomst eindigt van rechtswege aan het einde van de Activiteit. Een opzegging is niet 

vereist.   

8.2 Partijen kunnen de Overeenkomst steeds schriftelijk tussentijds beëindigen, met inachtneming van de 

opzegtermijn zoals opgenomen in de Overeenkomst, zonder dat dit leidt tot enige aansprakelijkheid .   

8.3 Zowel JB als de Contractant kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang 

opzeggen indien:   

a) aan JB of de Contractant – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend;  

b) ten aanzien van JB of Contractant faillissement wordt aangevraagd; 

c) de onderneming van JB of de Contractant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve of 

samenvoeging van ondernemingen;  

d) de Contractant, of een Deelnemer ten behoeve van wie de Contractant de Overeenkomst met JB is 

aangegaan, ondanks aanmaning of ingebrekestelling gedurende tenminste acht dagen in gebreke blijft te 

voldoen aan enige verplichting uit deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst.  
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Artikel 9: Betalingsvoorwaarden  

9.1 Voor het organiseren van Activiteiten en de begeleiding van Deelnemer(s) is de Contractant een vergoeding 

verschuldigd aan JB. Bij de bevestiging van de inschrijving zal JB meedelen wanneer en hoe de vergoeding door 

de Contractant dient te worden voldaan.    

9.2 Indien de Contractant de vergoeding niet tijdig volledig betaalt, is JB gerechtigd de Deelnemer(s) ten 

behoeve van wie de Contractant de Overeenkomst is aangegaan de toegang tot of deelname aan de Activiteit 

te weigeren, tot het moment waarop de vergoeding door JB volledig is ontvangen. In dat geval wordt de duur 

van de Activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft gedurende de 

opschorting bestaan. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de Overeenkomst vastgelegde 

vergoedingen direct opeisbaar en dient de Contractant deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan JB te 

voldoen.    

9.3 Indien JB over dient te gaan tot incasso van haar vordering op de Contractant, is de Contractant tevens alle 

buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt 

gestorneerd mag JB een bedrag van €10,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag 

alsnog te innen.   

9.4 Op de diensten van JB zijn de gangbare BTW tarieven van toepassing. De genoemde bedragen zijn inclusief 

BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is JB gerechtigd de prijzen te verhogen. De 

Contractant heeft in dat geval het recht de overeenkomst op te zeggen overeenkomst het bepaalde in artikel 

8.2 van deze algemene voorwaarden.   

Artikel 10: Ziekmelding 

Bij onderbreking van een Activiteit wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken. De uitvoering van de 

Overeenkomst kan vervolgens voor maximaal 1 jaar worden opgeschort mits door de betreffende Deelnemer 

een medische verklaring door een erkende arts aan JB wordt overgelegd.  

Artikel 11: Vakanties en algemene erkende feestdagen  

Bij ziekte van de Trainer of bij onvoldoende belangstelling voor een Activiteit behoudt JB het recht om de 

desbetreffende Activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Op algemene 

erkende feestdagen gaan de Activiteiten niet door. Als de Deelnemer op deze dag  een training gehad zou 

hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt de Overeenkomst met een week verlengd.  

Artikel 12: Vertrouwelijkheid  

JB is op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen 

met betrekking tot ontvangen informatie van Contractant of Deelnemer(s). De persoonlijke gegevens van 

Deelnemer(s) zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden door JB 

gebruikt. De persoonlijke gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking 

gesteld.   

Artikel 13: Rechtskeuze en mediation-/jurisdictiebeding  

13.1 Op de Overeenkomst, alsmede de rechtsverhouding tussen JB en de Deelnemer(s) is het Nederlands recht 

van toepassing.    
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13.2 In geval van geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst, de Algemene 

Voorwaarden en/of  de rechtsverhouding met Deelnemer(s), kunnen  partijen trachten deze in eerste instantie 

op te lossen met behulp van een mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation 

Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation. Indien partijen geen gebruik 

maken van bovengenoemde mogelijkheid om  een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van 

Mediation, dan zal dat geschil uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 

 


