
Artikel 1 

Aansprakelijkheid algemeen: 

 

Het is bij u bekend dat u deelneemt aan één of meerdere van de diverse programma's met 

inspannende fysieke activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het gebruik van gewichten 

en diverse conditie- en trainingsapparatuur en -installaties die zijn ontworpen, aangeboden, 

aanbevolen en/of gecontroleerd door de trainer. 

 

U bevestigt hierbij dat u in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat u geen medische 

indicaties of medicaties heeft die deelname aan één van de diverse programma's zou beperken. Met 

het oog op uw deelname aan een programma, ontheft u hierbij de trainer, maar ook [ CrossFit 

Gennep ] van alle claims, eisen of vorderingen die voortvloeien uit uw deelname aan een programma 

of uit elk gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur en -installaties. U bent zelf 

verantwoordelijk voor het inwinnen, opvolgen en informeren van de trainer van medisch advies 

m.b.t. medische indicaties of medicatie. Dit advies kunt u inwinnen bij uw eigen huisarts. Het is voor 

u duidelijk dat u eventueel letsel kunt oplopen naar aanleiding van uw deelname aan een programma 

en u ontheft hierbij de trainer, maar ook [ CrossFit Gennep ] van elke aansprakelijkheid, nu of in de 

toekomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot medische onkosten, verloren inkomsten, pijn en 

lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of -scheuren, breuken, 

kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsels aan de knie/onderrug/voet en andere ziekten, 

ongemakken of letsels, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname 

aan een programma of het gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur en -installaties, ongeacht 

de fout. U heeft er zelf voor gekozen om eventueel een trainingstest uit te laten voeren door de 

trainer. De intensiteit van de training wordt aangepast in de loop van de evaluatie. U kunt de test op 

elk ogenblik stoppen bij tekenen van vermoeidheid, veranderingen in uw hartslag en/of bloeddruk. 

Het is mogelijk dat er bepaalde veranderingen optreden tijdens de test. Deze omvatten abnormale 

bloeddruk, flauwvallen, onregelmatig, snel of langzaam hartritme en, in uitzonderlijke gevallen, 

hartaanval, beroerte of overlijden. U begrijpt dat elke inspanning zal worden geleverd om deze 

risico's te minimaliseren door het evalueren van de voorafgaande informatie met betrekking tot uw 

gezondheid en fitheid en door het observeren tijdens het testen. U begrijpt dat de informatie die u 

hebt over uw gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke 

inspanningen, de veiligheid en waarde van uw trainingstest kan beïnvloeden. U erkent dat het 

onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de trainingstest zelf bijzonder 

belangrijk is en dat u verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekend te maken, 

ongeacht of dit door de trainer die de test uitvoert wordt gevraagd. De trainer verklaart uiterst 

zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. 

 

Artikel 2 

Aard van de Personal Training overeenkomst: 

 

U heeft een overeenkomst afgesloten met de Personal Trainer welke op de betreffende 

inhuurovereenkomst met voor- en achternaam wordt genoemd. De aard van deze overeenkomst is 

dat u deze Personal Trainer inhuurt voor het geven van trainingsadviezen, het samenstellen van uw 

trainingsprogramma en het begeleiden van dit programma. De Personal Trainer zoals op de voorzijde 

van de inhuurovereenkomst wordt vermeld, werkt zelfstandig en is persoonlijk verantwoordelijk voor 

alle afspraken en handelingen. Richt u zich voor alle zaken betreffende Personal Training tot deze 

Personal Trainer. Dit omvat onder meer: het inplannen van sessies en het eventueel verplaatsen of 

annuleren van sessies. Indien sessies door de Personal Trainer worden geannuleerd, dient u met de 

betreffende Personal Trainer een nieuwe afspraak te maken. 

 

Artikel 3 

Overeenkomst en betaling Personal Training: 



 

U bent er mee bekend en stemt ermee in dat deze Personal Training inhuurovereenkomst niet 

overdraagbaar of toewijsbaar is. Trainingen dienen per vooruitbetaling te worden voldaan. 

Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. U begrijpt dat deze overeenkomst en de 

voorwaarden die het bevat, geldt voor de aankoop van sessies en elke andere aankoop van diensten 

in de toekomst. U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en 

instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft. Er wordt geen terugbetaling verleend 

voor trainingen die niet werden voltooid. De inhuurovereenkomst dient in zijn geheel nageleefd en 

afbetaald te worden, ook in geval van tussentijdse opzegging. U begrijpt dat de Personal Trainer het 

recht en de bevoegdheid heeft om het programma op elk ogenblik te beëindigen zonder enige 

terugbetaling als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt. 

 

Artikel 4: 

Inschrijving en betaling Small Group trainingen: 

 

U dient een account aan te maken via de [ Virtuagym ] webapplicatie. Dit kan via onze website of via 

een e-mail uitnodiging van de trainer. Vervolgens kunt u in [ Virtuagym ] het gewenste 

sportabonnement aankopen, waarmee u zich vervolgens kunt inschrijven voor de gewenste 

training(en). Betalingen geschieden ook via deze webapplicatie. Contante betalingen kunnen op 

locatie bij [ CrossFit Gennep ] worden voldaan. 

 

Artikel 5 

Pauzeren, downgraden en upgraden: 

 

Pauzeren: 

Pauzeren van een sportabonnement is mogelijk, mits dit per e-mail naar [ janrooster.pt@gmail.com ] 

en op tijd wordt doorgegeven. Pauzeringen geschieden enkel per gehele kalendermaand(en). Een 

pauzering dient op zijn laatst in de voorafgaande maand vóór de 20e  schriftelijk te zijn doorgegeven. 

In dat geval is het mogelijk om het spotabonnement op zijn vroegst de eerstvolgende maand per de 

1e te pauzeren. Tijdens een pauze wordt er een bedrag van 20 euro per maand aan pauzeringskosten 

geïncasseerd, in plaats van het originele maandbedrag van het sportabonnement. Het is van belang 

om het totale aantal gewenste pauzemaanden duidelijk door te gegeven. Na afloop van de 

betreffende pauzeperiode, worden het sportabonnement en de incasso hiervan automatisch weer 

geactiveerd. Tussentijdse wijzigingen dienen opnieuw schriftelijk en op tijd, uiterlijk vóór de 20e van 

de betreffende maand, te wordend doorgegeven. 

 

Downgraden: 

Downgraden van een sportabonnement is alleen mogelijk met inachtneming van ten minste 1 

volledige incasso maand van het huidige sportabonnement. (Op het moment dat u uw abonnement 

wilt downgraden, wordt er dus altijd nog minimaal 1 volledige maand geïncasseerd van het huidige 

sportabonnement en dan start u na die maand per de 1e in het nieuwe sportabonnement.) 

Downgrades dienen te allen tijde per email [ janrooster.pt@gmail.com ] te worden doorgegeven. 

 

Upgraden: 

Upgraden van een sportabonnement is op ieder gewenst moment mogelijk. Pro rato bijbetalingen 

worden met de eerstvolgende incasso verrekend. Upgrades diensten te allen tijde per email [ 

janrooster.pt@gmail.com ] te worden doorgegeven. 

 

Artikel 6 

Open Gym: 

 



Indien u gebruik wenst te maken van de Open Gym van [ CrossFit Gennep ], dan wordt u geadviseerd 

om van te voren tenminste één Personal Training sessie af te nemen voor het laten aanmeten van 

een adequaat trainingsschema met uitleg van de diverse trainingstechnieken. Een dergelijk 

trainingsschema geeft u het recht om gebruik te maken van de faciliteiten en services van de Open 

Gym van [ CrossFit Gennep ]. Inschrijven is verplicht via de [ Virtuagym ] webapplicatie. Voor het 

gebruik van Personal Training dient u een aparte inhuurovereenkomst af te sluiten. 

 

Artikel 7 

Sportabonnementen en rittenkaarten (Small Group trainingen): 

 

Het sportabonnement loopt altijd minimaal 3 maanden vanaf het moment van inschrijving. De 

maandelijkse betalingen verlopen via automatische incasso en vinden periodiek rond de 1e van 

iedere maand plaats. Indien er op het moment van inschrijving sprake is van een restmaand, dan 

wordt dit stukje pro rato mee geïncasseerd met de eerstvolgende maandelijkse automatische 

incasso. Na de eerste 3 maanden kunt u uw abonnement maandelijks opzeggen, met de 

inachtneming van 1 laatste incasso maand. (Als u dus opzegt, wordt er altijd nog minimaal 1 maand 

geïncasseerd en kunt u nog sporten tot het einde van deze laatste incasso maand.) Rittenkaarten 

hebben een geldigheidsduur van 1 jaar, gerekend vanaf de aankoopdatum. 

 

Artikel 8 

Reiskosten Personal Training: 

 

Een Personal Training sessie kan, afhankelijke van de beschikbaarheid, op een externe locatie 

plaatsvinden. Bijvoorbeeld in uw eigen omgeving. Indien een Personal Training sessie op afstand van 

[ CrossFit Gennep ] plaatsvindt, wordt hiervoor € 0,25 per kilometer aan reiskostenvergoeding in 

rekening gebracht. Tevens wordt de reistijd conform de prijs van een Personal Training sessie in 

rekening gebracht. 

 

Artikel 9 

Annuleringen of te laat komen algemeen: 

 

U erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen maximaal 48 uur vooraf moeten 

worden gemeld. Annuleringen voor de Personal Training moeten worden gemaakt op het 

telefoonnummer van de Personal Trainer (de voicemail zal de datum/tijd registreren) of per e-mail 

gericht aan de Personal Trainer. U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste 

afspraken. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Personal Training afspraken bij te wonen zoals ze 

zijn gepland. Annuleringen voor de Small Group trainingen vinden plaats via de webapplicatie. Dit is 

tot 48 voor aanvang van de training kosteloos mogelijk. Bij afmeldingen binnen 48 uur komt de rit te 

vervallen. U begrijpt dat de afspraken exact op de geplande tijd en locatie zullen beginnen en 

eindigen en u erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen 

zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. U begrijpt 

dat uw training zal worden geannuleerd indien u meer dan 15 minuten te laat bent en dat deze 

training u zal worden aangerekend. U erkent dat een vertraging van een geplande training de 

trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. U begrijpt dat er 

geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen. 

 

Artikel 10 

Privacy Policy: 

 

Tijdens de diverse trainingsprogramma's worden er mogelijk foto's en video opnames 



gemaakt, waarop u zichtbaar bent. Met de kennisneming van deze algemene voorwaarden geeft u 

uw toestemming voor het gebruik van dit beeldmateriaal op sociale media en/of andere 

marketinguitingen. Voor meer informatie over onze Privacy Policy verwijzen wij u naar onze website. 


