Sebastiaan Schlichter Health & Sports
Personal training/coaching overeenkomst

__/__/____ (dd/mm/yyyy)

Deze OVEREENKOMST (overeenkomst) is gedateerd op 
en gemaakt tussen:

(1) Sebastiaan Schlichter Health & Sports (bedrijf), wettelijk vertegenwoordigd door
Sebastiaan Schlichter (trainer).
(2)

_______________________________ (cliënt)

Gezamenlijk genoemd als de partijen (partijen).
BEIDE PARTIJEN GAAN AKKOORD MET DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
Artikel 1
Diensten
1.1. De klant neemt het bedrijf aan voor persoonlijke trainings- / coachingsessies door een
trainer die door het bedrijf wordt verzorgd.
1.2. De trainer is verantwoordelijk voor een individueel oefenprogramma gericht op de
doelen en ambities van de klant.
1.3. Trainingssessies kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de volgende activiteiten:
testen van fysieke fitheid, lichaamsbeweging, aerobics / aerobe conditie, cardiovasculaire
training, krachttraining en stretchen.
1.4. De trainer en het bedrijf zijn verantwoordelijk voor een veilige en geschikte
werkomgeving.
1.5. De klant stemt ermee in om het bedrijf en de trainer op de hoogte te stellen van alle
medische en andere aandoeningen die van invloed kunnen zijn op het vermogen van de
klant om deel te nemen aan trainingssessies.
1.6. De trainer en het bedrijf zijn niet aansprakelijk voor het volgende:
1.6.1. Verlies, diefstal, schade (direct of indirect) van of aan goederen die eigendom
zijn van de klant.
1.6.2. Letsel van cliënt opgelopen tijdens de geplande sessie: fysiek en
psychologisch.
1.6.3. Alle condities, medisch of anderszins, die tijdens de geplande sessie door de
cliënt werden opgelopen.
Artikel 2
Betalingen
2.1. De klant stemt in met een betaling van €49,00 (inclusief btw) per geplande sessie, tenzij
partijen anders zijn overeengekomen.
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Sebastiaan Schlichter Health & Sports
2.1.1. Tenzij partijen anders overeenkomen, stemt de klant in met een betaling van
€ __ per geplande sessie.
2.2. Een geplande sessie is gelijk aan 60 minuten.
2.3. De klant wordt maandelijks gefactureerd:
2.3.1. Het aantal geplande sessies van de vorige maand wordt vóór de eerste dag
van elke maand berekend en in rekening gebracht via e-mail.
2.3.2. De klant stemt ermee in de maandelijkse facturen binnen 14 dagen na
ontvangst te betalen.
2.3.2.1. Indien een betaling niet binnen 14 dagen heeft plaatsgevonden, zijn
alle kosten, inclusief deurwaarder, advocaatkosten, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke, voor rekening van de cliënt.
2.4. Sessies worden wekelijks gepland tussen partijen.
2.4.1 Geplande sessies worden genoteerd / bevestigd in e-mail, sms of WhatsApp.
2.4.2 Verbaal of niet genoteerde / bevestigde sessies, voldoen niet aan de vereisten
van een geplande sessie.
2.5. De klant heeft het recht om een geplande sessie kosteloos te annuleren: 24 uur
voorafgaand aan de geplande tijd / datum.
2.5.1 Er hoeft geen geldige reden te worden opgegeven.
2.6. De klant heeft het recht om een geplande sessie kosteloos te annuleren binnen 12 uur
voorafgaand aan de geplande tijd / datum. Alleen geldig* wanneer: medische of
privésituatie.
2.6.1. *Geldig: bepaald door trainer, anders een hogere autoriteit: medisch
professional (bijv. Arts, tandarts of psychiater).
2.7. Als de klant een geplande sessie minder dan 12 uur eerder annuleert of niet komt
opdagen voor een sessie: wordt er aan de klant 100% van het in artikel 2.1.
overeengekomen bedrag aangerekend.
2.8. De trainer heeft het recht om een geplande sessie te annuleren en in rekening te
brengen (2.1) als de klant meer dan 15 minuten te laat is.
2.8.1 De trainer is verplicht minimaal 15 minuten te wachten voordat hij vertrekt.

___________________

Locatie van ondertekening: 
Handtekening client

Handtekening trainer
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