
Algemene Voorwaarden Trainenmetpit CommV: 

 
Artikel 1 – Algemeen 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten aangeboden door 
Trainenmetpit Comm. V en door haar zelfstandige trainers. Elke wijziging aan deze Algemene 
Voorwaarden dient voor elke overeenkomst afzonderlijk schriftelijk worden overeengekomen. 
Ingeval van tegenstrijdigheid zullen enkel de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.  

Onder Klant wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee 
Trainenmetpit CommV of een van haar zelfstandige trainers een overeenkomst sluit tot het 
verzorgen van trainingen en/of groepslessen, ongeacht of de Klant zelf deelneemt, dan wel 
een derde. 

Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk deelneemt aan de 
trainingen en/of groepslessen. De Deelnemer kan ook Klant zijn. 

Klanten die inschrijven voor een small group trainingssessie of lifestyle coachingssessie gaan 
een overeenkomst aan met Trainenmetpit CommV.  

Trainenmetpit CommV en haar zelfstandige trainers zijn gerechtigd andere hulppersonen in te 
schakelen bij het verstrekken van hun diensten.  

Artikel 2 – Aanvaarding en protest 

Elk protest met betrekking tot een door Trainenmetpit CommV uitgestelde factuur kan enkel 
geldig gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum. Elk protest dient schriftelijk gedaan 
te worden. Bij gebreke aan een tijdig en schriftelijk protest, wordt de factuur geacht aanvaard 
te zijn. 

Artikel 3 – Betaling 

 3.1 

De diensten van lifestyle coaching worden voorafgaand gefactureerd en per reeks van 12,24 
of 48 sessies.  

Alle facturen uitgesteld door Trainenmetpit CommV en/of door hun zelfstandige trainers 
dienen betaald te worden uiterlijk 10 dagen na de factuurdatum.  

Bij niet naleving van de betalingsplicht wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder 
 voorafgaande ingebrekestelling met 1% per maand verhoogd. Daarenboven wordt het 
 factuurbedrag  ten titel van forfaitaire schadevergoeding verhoogd met 10% van het 
 factuurbedrag,  met een minimum van 150,00 EUR, onverminderd de verhaalbaarheid van alle 
kosten gepaard gaande met een gerechtelijke invordering.  

In elk geval zijn Trainenmetpit CommV en haar zelfstandige trainers gerechtigd de levering van 
hun diensten te weigeren tot zolang de betaling niet werd ontvangen. 



 

 3.2 

Sessies voor lifestyle coaching en small group training worden geboekt via de mobiele 
applicatie. Aankoop van credits of onbeperkte toegang worden per overschrijving via de 
applicatie bij bestelling betaald.  

Een beurtenkaart dient betaald te worden via overschrijving. De betalingsvoorwaarden 
vermeld onder 3.1 zijn daarbij van toepassing.  

Artikel 4 – Credits, Abonnement en tienbeurtenkaart 

Credits aangekocht via de mobiele applicatie die niet gebruikt worden (termijn), vervallen 
zonder dat het lid daarvoor aanspraak kan maken op een vergoeding.  

Een tienbeurtenkaart voor small group training dient vanaf de aankoop binnen de 14 weken 
gebruikt te zijn, bij gebreke waarvan de resterende beurten vervallen, zonder dat het lid 
daarvoor aanspraak kan maken op een vergoeding.  

Een reeks voor lifestyle coaching dient vanaf de aankoop binnen de 15 weken gebruikt te zijn, 
bij gebreke waarvan de resterende beurten vervallen, zonder dat het lid daarvoor aanspraak 
kan maken op een vergoeding.  

Artikel 5 - Annulering  

De annulering van een lifestyle coachingssessie dient 24uur op voorhand te gebeuren. Bij 
laattijdige annulering door het lid zal deze aan Trainenmetpit CommV een vergoeding 
verschuldigd zijn gelijk aan één training. 

De annulering van small group trainingssessie dient 1uur op voorhand te gebeuren. Bij 
laattijdige annulering zal de groepsles in rekening gebracht worden zonder dat dit het lid het 
recht verleent kosteloos een vervangende groepsles te volgen.  

De annulering van een small group trainingssessie en lifestyle coachingssessie kan geenszins 
gevraagd worden voor reeds gemiste sessies.  

Artikel 6 – Huisregels 

Trainenmetpit CommV hanteert huisregels, die indien gewenst kunnen opgevraagd worden bij 
de zelfstandige trainers. 

Trainenmetpit CommV en haar zelfstandige trainers zijn gerechtigd om toegang te weigeren 
of te ontzeggen aan personen die deze huisregels niet respecteren, alsook de overeenkomst 
met onmiddellijke ingang te ontbinden of de dienstverlening op te schorten, zonder 
verplichting tot schadevergoeding of teruggave van enige betaling. 

 

 



 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid  

Het volgen van trainingen en/of groepslessen alsook het gebruik van de apparatuur, gebeurt 
geheel op eigen risico van de Deelnemer. 

Trainenmetpit CommV en haar zelfstandige trainers en/of andere hulppersonen hebben een 
inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis, en kunnen niet aansprakelijk worden 
gehouden voor het niet behalen van eventueel gewenste resultaten.  

Trainenmetpit CommV en haar zelfstandige trainers en/of andere hulppersonen zijn niet 
aansprakelijk voor het ontstaan van blessures of andere complicaties die kunnen optreden 
tijdens of na het volgen van een training of groepsles, tenzij deze schade het gevolg is van 
kennelijk opzet of bewuste roekeloosheid in hoofde van Trainenmetpit CommV, haar 
zelfstandige trainers en/of andere hulppersonen. 

Trainenmetpit CommV en haar zelfstandige trainers zijn in elk geval nooit aansprakelijk voor 
indirecte schade of gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten. 

Trainenmetpit CommV en haar zelfstandige trainers en/of andere hulppersonen zijn niet 
aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen, behoudens in geval van 
kennelijk opzet of bewuste roekeloosheid in hoofde van Trainenmetpit CommV, haar 
zelfstandige trainers en/of andere hulppersonen. 

Iedere deelnemer aan de trainingen en/of groepslessen, alsook iedere derde bezoeker is 
aansprakelijk voor de door hem/haar aan de eigendommen van Trainenmetpit CommV of van 
haar zelfstandige trainers aangerichte schade. 

Artikel 8 – Geheimhouding en privacy 

De door de Klant of door de Deelnemer meegedeelde informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij 
uitdrukkelijk anders aangegeven. Trainenmetpit CommV en haar zelfstandige trainers 
verbinden zich ertoe vertrouwelijke informatie die zij hebben verkregen, geheim te houden.  

Trainenmetpit CommV en haar zelfstandige trainers verwerken persoonsgegevens die door de 
Klant en/of de Deelnemer worden meegedeeld. Deze persoonsgegevens worden strikt 
vertrouwelijk behandeld, en uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst, 
met name voor trainingsdoeleinden en administratieve doeleinden (beheer van het 
klantenbestand, facturatie). De betreffende persoonsgegevens worden nooit aan derden 
overgemaakt, zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van deze 
persoonsgegevens. 

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegdheid   

 De overeenkomst tussen Trainenmetpit CommV en de Klant wordt uitsluitend beheerst door 
het Belgisch recht. De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd.  

  


