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Algemene voorwaarden Klappe Vitality

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten die door Klappe Vitality (verder
te noemen KV) worden aangeboden en zijn van toepassing op alle klanten, zowel particulieren
(verder te noemen Klant) als bedrijven (verder te noemen Klant) die hier gebruik van willen maken.
KV is gevestigd te Baars en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder kvk nummer:
73245399

1 Algemeen
1.1 De activiteiten en of diensten die door KV worden aangeboden zijn:
- Bootcamp
- Personal Training
- Small Group Training
- Fitheidsprogramma
- Vitaliteitscheck
- Bodyscan
- Workshops
- Verhuur locatie
1.2 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het moment dat de Klant 1 of meerdere
diensten afneemt. Deze wordt geformaliseerd door middel van een online betaling, een
bevestiging op een offerte, een online of papieren registratie of een factuur.
1.3 KV beheert de Algemene Voorwaarden en zal deze aanpassen naar gelang de situatie daar om
vraagt.

2 Abonnementen Bootcamp, Personal en Small Group Training en Fitheidsprogramma
2.1 Abonnementen zijn niet overdraagbaar aan derden.
2.2 In geval Klant voor langere periode niet kan deelnemen door bv privé omstandigheden of
medische redenen, zal het abonnement eindigen aan het eind van de maand waarin Klant het
doorgegeven heeft.
2.3 KV heeft de mogelijkheid om Bootcamp en/of Personal Training en/of Small Group Training en/of
Fitheidsprogramma af te zeggen in geval van hele slechte weersomstandigheden, ziekte en zwaar
wegende privé-omstandigheden.
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2.4 Zoveel als mogelijk zullen lessen die om redenen zoals in 2.3 worden afgezegd op een later
tijdstip worden ingehaald.
2.4 Indien lessen zoals beschreven in 2.4 niet kunnen worden ingehaald, geldt: indien er niet meer
dan 3 weken uitval is door de omstandigheden zoals beschreven in artikel 2.3 zal er geen restitutie
plaats vinden voor klanten die abonnementen hebben afgesloten. Bij meer dan 3 weken uitval vindt
restitutie plaats.
2.5 Vakanties zullen door KV op tijd worden gecommuniceerd. In de vakantieperiode zullen er geen
lessen gevolgd kunnen worden.
2.6 Communicatie omtrent de in 2.3 genoemde annuleringen zullen middels een whatsapp-bericht
aan de betreffende individu/individuen bekend worden gemaakt.

3 Facturatie en betalingen
3.1 Betalingen aan KV gaan doorgaans zo veel als mogelijk online middels Ideal. In het geval er sprake
is van een offerte zal KV een factuur opstellen. De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen.
3.2 Op de diensten die KV aanbiedt, is het momenteel geldende btw tarief van 21 % van toepassing.
3.3 Bij de activiteiten voor particulieren wordt bij de tarieven geen btw genoemd. Dit betekent dat
de btw al verdisconteerd is in het genoemde tarief.
3.4 In geval KV kosten moet maken om openstaande facturen in te vorderen, zullen de gemaakte
kosten worden doorberekend aan de Klant.

4 Aansprakelijkheid deelname aan de fysieke activiteiten
4.1 Deelname aan alle activiteiten zoals genoemd op de website van KV zijn geheel voor eigen risico.
4.2 Klant heeft de plicht om zelf in te schatten of de gezondheid zodanig is dat verwacht mag worden
dat de aangeboden activiteiten gevolgd kunnen worden. Bij twijfel zal Klant een (huis)arts raadplegen
om te raadplegen wat verstandig is.
4.3 KV heeft de mogelijkheid klanten te weigeren als gerede twijfel bestaat over de fysieke en/of
mentale gesteldheid/gezondheid van de Klant of andere niet genoemde situaties, waardoor
deelname niet verantwoord wordt geacht.

2
Algemene Voorwaarden Klappe Vitality versie 20200619

Klappe Vitality
’t Goor 5

8336 KL Baars
email: info@klapppevitality.nl
Tel nr.: 06-16119167
www.klapppevitality.nl

5 Parkeergelegenheid
5.1 Parkeren in de daarvoor aangewezen parkeervakken.

6 Algemene aansprakelijkheid
6.1 KV is niet aansprakelijk voor persoonlijke eigendommen van de Klant.
6.2 Kosten als gevolg van schade gemaakt door de Klant aan roerende en/of onroerende zaken zullen
worden doorberekend aan de Klant.

7 Gegevens Klant en Privacy
7.1 Zie het document “Privacy Policy” hoe KV omgaat met Privacygegevens van de Klant.
7.2 De website van KV is enkel gericht op informatieoverdracht. Hieraan kunnen verder geen rechten
worden ontleend.
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