
 
Algemene voorwaarden  
 
Artikel 1: De overeenkomst  
 
1.1 U heeft een overeenkomst afgesloten met Trainen met Liane. De aard van deze overeenkomst is dat u door 

Trainen met Liane wordt bijgestaan voor het geven van trainingsadviezen, het begeleiden van verschillende 
trainingen.  

1.2 Trainen met Liane is de handelsnaam, statutair gevestigd Leeuwenburgerlaan 2, 3941BM Doorn. Trainen 
met Liane is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70729492 Btw-identificatienummer 
NL221106005B01 

1.3 Trainen met Liane biedt verschillende mogelijkheden voor binnen en buiten trainen. Voorafgaand wordt 
besproken waar de trainingen gegeven worden en zullen extra kosten inrekening gebracht worden voor 
reiskostenvergoeding.  

1.4 Eerste intake gesprek zal kosteloos zijn. Eerst volgende gesprek zal in rekening gebracht worden.  
1.5 Trainen met Liane wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.  
 
Artikel 2: Duur en beëindiging  
 
2.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst     
Trainen met Liane is mogelijk indien dit per e-mail wordt vermeld.  
2.2 Trainen met Liane heeft het recht om het trainingsschema op elk ogenblik te beëindigingen als u het 
programma niet volgt of zich niet op een gepaste manier opstelt.  
 
Artikel 3: Betaling  
 
3.1 Betaling voor Personal Training, Small Group Training en Bootcamp is per 4 weken. Facturen worden digitaal 
verstuurd.  
3.2 Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim. U wordt hier door Trainen met Liane schriftelijk op 
gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.  
3.3 Na het verstrijken van een nieuwe betalingsdatum is Trainen met Liane gerechtigd om wettelijke rente in 
redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen, een en ander vanaf verstrijken van de oorspronkelijke 
betalingsdatum.  
3.4 Indien u zich niet aan uw betalingsverplichting voldoet, is Trainen met Liane bevoegd om rechtsmaatregelen 
te nemen. 
3.5 Trainen met Liane kan als u in verzuim bent de incassokosten in rekening brengen en de vordering uit handen 
geven.  
 
Artikel 4: Verplichting van klant  
 
4.1 U dient elke (tussentijdse) medische contra-indicatie voor lichamelijke inspanning te melden bij Trainen met 
Liane. 
4.2 Trainen met Liane verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan en zal hieromtrent 
geen enkele mededeling aan derden doen. 
4.3 U dient niet onder invloed van drugs, drank, medicijnen of als doping geduide middelen te zijn tijdens de 
trainingen. 
4.4 U dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres (bankrekeningnummer) en telefoonnummer zo spoedig 
mogelijk schriftelijk of elektronisch aan Trainen met Liane door te geven. 



4.5. Met ondertekening van de algemene voorwaarden geeft u toestemming dat Trainen met Liane uw 
persoonsgegevens mag verwerken. 
 
Artikel 5: Verplichtingen van Trainen met Liane  
5.1 Trainen met Liane staat ervoor in dat de gemaakte afspraken beantwoorden aan hetgeen wat is afgesproken 
met Trainen met Liane. 
5.2 Trainen met Liane staat ervoor in over de kennis te beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht. 
5.3 Trainen met Liane beschikt over een geldig Reanimatie en AED diploma. 
5.4 Trainen met Liane houdt zich aan de Wereld Anti-Doping Code. 
 

Artikel 6: Annulering of te laat komen 

6.1 Personal Training, Small Group Training en Bootcamp kunnen tot 24 uur van tevoren worden geannuleerd. 
6.2 Annuleringen worden door u persoonlijk gemeld bij Trainen met Liane.  
6.3 Voor gemiste afspraken worden de reguliere kosten in rekening gebracht. Het is uw verantwoordelijkheid om 
uw Trainingen bij te wonen zoals ze zijn ingepland.  
6.4 Trainingen beginnen en eindigen op het geplande tijdstip. Indien de trainingen buiten de schuld van Trainen 
met Liane om later start dan gepland, is dit geen reden om de duur van de trainingen uit te breiden buiten de 
geplande tijd of de kosten in mindering te brengen.  
6.5 De training is persoonsgebonden. Indien u niet in staat bent om aan een of meerdere trainingen deel te 
nemen mag, u dus niet door derden vervangen worden.  
 
Artikel 7: Aansprakelijkheid  
 
7.1 Trainen met Liane is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van klanten. 
7.2 Deelname aan een trainingen van Trainen met Liane geschiedt op eigen risico. 
7.3 Voor mogelijke schade die ontstaat tijdens adviezen en trainingen is Trainen met Liane niet aansprakelijk.  
7.4 Trainen met Liane is niet verzekerd voor schade van haar klanten, contractpartners of wederpartijen.  
 
 
Artikel 8: Toepasselijk recht  
 
8.1 Op deze algemene voorwaarden en overeenkomsten door of met Trainen met Liane aangegaan, is uitsluitend 
het Nederlands recht van toepassing.  
8.2 Alle geschillen tussen de klant en Trainen met Liane zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in 
het arrondissement waar Trainen met Liane gevestigd is. 
 
 
Artikel 9: Corona beleid  
 
9.1 Heeft u last van de volgende klachten (hoesten, koorts, ademhalingsproblemen), blijf thuis en laat u zo snel 
mogelijk testen. Dit geldt ook als huisgenoten deze klachten hebben. 
9.2 Bent u 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen. 
9.3 Was regelmatig uw handen 
9.4 Mondkapje is niet verplicht  
9.5 Wanneer u een training mist omdat u last heeft van de bovengenoemde klachten in punt 9.1 dan worden de 
kosten niet in rekening gebracht.   
  
 
 
Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden die gehanteerd zijn door Trainen met Liane: 
 
   
 

Handtekening Trainen met Liane      Handtekening Klant 
   

 


