ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN MOTION3

1. Algemeen






De Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit betreffende Trainingen.
De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een
Overeenkomst aangaat met betrekking tot Trainingen.
Trainingen: een lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst voor een groep van 2 tot 10 personen.
De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van Trainingen.

2. Toepasselijkheid



Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten
betreffende Trainingen, die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten.

3. De Overeenkomst



De Overeenkomst komt tot stand door het invullen en e-mailen van het digitale inschrijfformulier via
www.motion3.nl. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

4. Bedenktijd



Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de
mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment
dat de Consument eerder gebruik maakt van de Trainingen.

5. Duur en beëindiging





De Overeenkomst wordt gesloten voor een periode van 3 maanden, hierna verloopt de Overeenkomst. Tenzij
expliciet anders is overeengekomen.
Tussentijdse opzegging door de Consument is niet mogelijk.
Tussentijdse opzegging door de Ondernemer is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
- de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke)
reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
- de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de
Ondernemer.
Het resterende cursusgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door de Ondernemer
aantoonbaar geleden schade.

6. Prijs



Het cursusgeld wordt vooraf overeengekomen en door de consument aanvaard bij inschrijving.

7. Verplichtingen van de Ondernemer






De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
De Ondernemer staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die
redelijkerwijs mag worden verwacht.
De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

8. Verplichtingen van de Consument









De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
De Consument dient een medische contra-indicatie voor Trainingen te melden aan de Ondernemer.
De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te
volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de
Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten,
dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.
Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed
is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde ruimtes.
De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig
schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

10. Tussentijdse wijzigingen



De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden.

11. Betaling







Het verschuldigde cursusgeld wordt in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
Bij niet tijdige betaling is de Consument van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door de Ondernemer
schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te
voldoen.
Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en in
redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander
vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de
Consument de toegang tot de Small Group Trainingen te weigeren.
Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Ondernemer bevoegd om
rechtsmaatregelen te nemen.

12. Aansprakelijkheid



De ondernemer is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade zowel direct of indirect van of
aan goederen..
De Consument verklaart hierbij dat hij/zij de Trainingen uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en
dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De Consument is er zich van
bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico's met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele
(vervolg)schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico
neemt. Tevens zal de Consument de Ondernemer vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

17. Toepasselijk recht



Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van
toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

