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Artikel 1. Algemeen 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en 
uitvoering van alle overeenkomsten betreffende personal training, groepslessen, 
training, coaching en advisering die tussen de ondernemer en de consument/ 
deelnemer/ bedrijf worden gesloten. 
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en 
overeenkomst tussen JoorFIT, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever 
waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van 
deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
3. Alle overeengekomen afspraken, schriftelijk en mondeling, zijn strikt 
persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 
 

Artikel 2. Verantwoordelijkheid 
1. Op JoorFIT rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed 
mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit en of traject. 
2. JoorFIT voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste 
inzicht, deskundigheid en vermogen. 
3. JoorFIT is uitsluitend verantwoordelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de 
opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het 
uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Dit omvat de 
inspanningsverplichting van JoorFIT. Dit betekent dat JoorFIT niet instaat voor het 
succes en welslagen van die dienstverleningen dus niet verantwoordelijk kan worden 
gehouden voor niet behaalde resultaten. 
4. Behalve wanneer anders is overeengekomen, duren de trainingssessies en 
coaching gesprekken 60 minuten. 
5. Beide partijen verklaren akkoord te gaan met een geheimhoudingsplicht, jegens 
alle relevante en vertrouwelijke informatie. 
 

Artikel 3. Aansprakelijkheid en betaling 
1. Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. 
2. JoorFIT is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de 
deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. 
3. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. 
4. Ook is JoorFIT niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke 
eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door 
JoorFIT georganiseerde activiteiten. 
5. JoorFIT is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt 
en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door 
de (Personal) coach gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke 
gesteldheid van de deelnemer. 
6. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht 
uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. 
7. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden 
gedragen. 
8. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle 
rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen JoorFIT wegens vergoeding van 
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kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van 
uitvoering van diensten die JoorFIT aanbiedt. 
9. De deelnemer is jegens JoorFIT aansprakelijk wanneer JoorFIT op enigerlei wijze 
schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of 
schriftelijk door de Personal coach gegeven instructies door deze deelnemer. 
10. De deelnemer dient JoorFIT te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere 
deelnemers veroorzaakt. 
11. Bij de bevestiging van de inschrijving zal JoorFIT meedelen wanneer en hoe het 
bedrag dient te worden voldaan. 
12. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is JoorFIT gerechtigd de deelnemer de 
toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. 
13. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting 
verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Daarnaast 
worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen 
opeisbaar en dient u deze binnen 10 dagen na opeisbaarheid aan JoorFIT te voldoen. 
14. Betaling dient na ontvangst van de factuur te geschieden, waarbij een 
betalingstermijn geldt van 14 dagen. 
15. De factuur voor de overeengekomen contractperiode wordt voorafgaande aan de 
contractperiode verstuurd. 
16. Alle overeengekomen afspraken kennen geen verlenging anders dan is 
overeengekomen en er geldt dus geen opzegtermijn. 
 

Artikel 4. (Voeding) – Tips 
1. JoorFIT kan indien daartoe opdracht is gegeven een tips en/of een plan van aanpak 
ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en 
slechts adviserend van aard, doch zal JoorFIT de op hem rustende zorgplichten in 
acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de 
adviezen opvolgt. 
2. De door JoorFIT verstrekte tips, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken 
als medisch of dieettips. De Diensten van JoorFIT zijn uitdrukkelijk niet bedoeld als 
reguliere medische behandeling of de vervanging daarvan door een huisarts of 
medisch specialist, noch als behandeling of de vervanging daarvan door een diëtist. 
Indien Opdrachtgever dit advies opvat als medisch of dieetadvies dient 
Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist te overleggen. De 
adviezen bevatten uitsluitend algemene handvatten voor een bewuster leefpatroon. 
Bij acute of chronische gezondheidsklachten of verergering van gezondheidsklachten 
wordt Opdrachtgever c.q. Deelnemer dringend aangeraden direct contact op te 
nemen met de behandelend (huis-)arts of medisch specialist. 
3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van JoorFIT verplicht om door hem verstrekte 
voorstellen te beoordelen. Indien JoorFIT wordt vertraagd in zijn werkzaamheden, 
doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door JoorFIT 
gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor 
ontstane gevolgen, zoals vertraging. 
4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde 
afhankelijk is van externe factoren die de tips van JoorFIT kunnen beïnvloeden, zoals 
de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens 
van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en 
juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie. 
5. Opdrachtgever zal JoorFIT schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de 
werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met 
inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst. 



 
 

Artikel 5. Overmacht, vakanties en algemeen erkende 
feestdagen 
1. Bij ziekte van onze Personal coach of bij onvoldoende belangstelling van een 
training behoudt JoorFIT het recht de desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In 
overleg wordt naar een alternatief gezocht. 
2. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, 
sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. 
3. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. 
4. De trainings en/of coaching sessies worden op vaste tijden afgesproken. 
5. Client verplicht zich op tijd aanwezig te zijn en bij te laat aanwezig zal geen 
verlenging plaatsvinden van de vooraf afgesproken trainings/coaching sessie. 
6. Indien cliënt verhinderd is, dient hij/zij zich af te melden, waarbij tenminste 24 uur 
van te voren geldt als voldoende om niet door te berekenen. 
7. Bij alle andere afzeggingen binnen de 24 uur, kan doorberekening van de 
afgesproken trainings/coaching sessie plaatsvinden. 
8. De trainer/coach kan de training annuleren of verplaatsen naar een ander tijdstip. 
 

Artikel 6. Gezondheid 
1. De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om 
de instructies van de Personal coach zonder schade voor zijn gezondheid op te 
volgen. 
2. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met JoorFIT 
aan te gaan, zijn arts te raadplegen. 
 

Artikel 7. 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. 
 


