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Algemeen	en	definities	
1. Dit zijn algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 Burgerlijk Wetboek.  

 
2. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.  

 
3. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende 

betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven: 
- Opdrachtnemer: Paulo Boer handelend onder de naam Paulo Boer Personal 
Training, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel 
onder nummer 62948202.  
- Opdrachtgever: De persoon welke een trainingsovereenkomst met 
opdrachtnemer heeft gesloten of anderszins van de diensten van opdrachtnemer 
gebruik maakt.  
- Overeenkomst: Onder overeenkomst wordt verstaan een getekende 
(trainings)overeenkomst.  

Toepasselijkheid 
4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en 

overeenkomsten, zowel op locatie als daarbuiten, waarop Opdrachtnemer deze 
voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Opdrachtnemer behoudt zich het 
recht voor om uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden af te wijken.   
 

5. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten 
met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden 
worden ingeschakeld.  
 

6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van 
Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
 

7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig 
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan 
blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van 
toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen in overleg treden teneinde 
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen 
overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de 
oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.  

Offertes	en	aanbiedingen	
8. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de 

offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.  
 

9. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief omzetbelasting en 
andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de 
overeenkomst te maken kosten, daaronder (onder omstandigheden) begrepen 
reis en verblijf, verzend en administratie. 
 

10. De particuliere Opdrachtgever heeft het recht om binnen veertien dagen zonder 
opgaaf van reden af te zien van de getekende Overeenkomst (herroepingsrecht).  
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Inspanningsverbintenis	
11. De Opdrachtnemer zal tijdens de training al hetgeen verrichten om op persoonlijk 

niveau een zo goed mogelijke training te geven, echter is er te allen tijde sprake 
van een inspanningsverbintenis, niet van een resultaatverbintenis. Opdrachtnemer 
kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.  

Opschorting,	ontbinding,	tussentijdse	opzegging	en	beëindiging	van	
de	overeenkomst	

12.  Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of 
de overeenkomst geheel te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen 
voortvloeiend uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.  
 

13. Indien, naar de beoordeling van Opdrachtnemer, aannemelijk wordt gemaakt dat, 
op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van 
de trainingsovereenkomst, heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst 
tussentijds te beëindigen.  
 

14. In geval van ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels, of anderszins 
onacceptabel gedrag, is Opdrachtnemer gerechtigd om de overeenkomst per 
direct te ontbinden en de toegang tot de trainingslocatie te ontzeggen.  
 

15. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer 
op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming 
van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken welke voortvloeien uit 
de wet en de overeenkomst.  
 

16. Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij niet gehouden 
tot het vergoeden van de schade, die daardoor direct of indirect zijn ontstaan.  
 

17. De trainingsovereenkomst loopt van rechtswege af, wanneer de overeengekomen 
trainingssessies zijn bereikt.  
 

18. Onverminderd het voorgaande eindigt de trainingsovereenkomst in ieder geval 
van rechtswege en wel met onmiddellijke ingang: 
- indien partijen zulks schriftelijk met wederzijds goedvinden overeenkomen; 
- door overlijden van één der partijen; 
- door faillietverklaring van één der partijen; 
- door het onherroepelijk van toepassing worden van Wettelijke Schuldsanering 
op één der partijen; 
- indien aan één der partijen surseance van betaling is verleend; 
- door het anderszins verliezen door één der partijen van de vrije beschikking 
over zijn of haar vermogen; 	

Overmacht	
19. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens 

de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een 
omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld of anderszins redelijkerwijs niet 
voor zijn rekening komt.  
 

20. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de 
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt 
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dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te 
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.  
	

Betaling	en	incassokosten	
21. Om gebruik te maken van automatische incasso, dient de opdrachtgever een 

machtigingsformulier te ondertekenen. Daarmee geeft de opdrachtgever 
toestemming voor de automatische incasso.  
 

22. Automatische incasso vindt maandelijks plaats. Als de verschuldigde bedragen 
niet kunnen worden geïnd, volgt er een tweede incasso. Indien incasso niet 
mogelijk is, wordt er € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht. 
 

23. Losstaande sessies worden in de eerste week van de maand gefactureerd.  
 

24. Betaling naar aanleiding van een gesloten overeenkomst dient te geschieden 
binnen 14 dagen na de datum waarop de overeenkomst getekend is, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. 
  

25. Lidmaatschappen worden iedere maand opnieuw gefactureerd en zijn voor een 
periode van 1 maand, daarna is het lidmaatschap maandelijks schriftelijk of per e-
mail opzegbaar. De credits zijn 1 maand geldig. 

 
26. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft voor wat betreft de tijdige voldoening 

van de factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf dit 
moment is de Opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd aan de 
Opdrachtnemer.  
 

27. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige of volledige) 
nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging 
van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De 
buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incasso Kosten. De 
incassowerkzaamheden worden uitgevoerd door het incassobureau Actis Jura of 
een andere partner.  
 

28. Indien de klant in verzuim is, leidt dit niet per definitie tot beëindiging van de 
trainingsovereenkomst.  

Afspraken	
29. Opdrachtgever dient minimaal 1 werkdag van tevoren een annulering te melden 

aan Opdrachtnemer. Indien de annulering korter is dan 1 werkdag, worden de 
kosten in rekening gebracht en/of wordt de training geacht te zijn genoten.  
 

30. Opdrachtgever begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats 
zullen beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van een 
geplande afspraak geen reden zijn om later te eindigen of gecompenseerd te 
worden op een ander tijdstip.   
 

31. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de training zal worden geannuleerd 
indien Opdrachtgever meer dan 15 minuten te laat is. Deze training zal conform 
de overeenkomst in rekening worden gebracht en/of wordt de training geacht te 
zijn genoten.  
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Aansprakelijkheid	
32. De Opdrachtgever bevestigt hierbij dat deze in een goede lichamelijke conditie 

verkeert en dat er geen medische indicaties zijn die deelname aan de trainingen 
kunnen beperken. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
blessures. 

Vrijwaring	
33. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, 

die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan 
de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.  
 

34. Indien Opdrachtnemer door derden wordt aangesproken, dan is de Opdrachtgever 
gehouden de Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en hetgeen te 
doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden.  

Verwerken	persoonsgegevens	
35. Bij de verwerking van de benodigde persoonsgegevens wordt de toepasselijke 

wet- en regelgeving in acht genomen. De persoonsgegevens worden enkel 
gebruikt voor een verantwoorde bedrijfsvoering.  

Toepasselijk	recht	en	geschillen	
36. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het 

Nederlands recht van toepassing. Tevens indien aan een verbintenis geheel of 
gedeeltelijk uitvoering wordt gegeven in het buitenland of indien de bij de 
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.  
 

37. De Rechtbank Groningen is uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen, 
tenzij de wet anders dwingend voorschrijft.   
 

38. Alvorens partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter, hebben zij zich 
tot het uiterste ingespannen om het geschil onderling te beslechten.  

Vindplaats	en	wijziging	voorwaarden	
39. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.  

 
40. Een kopie van de Algemene Voorwaarden is te allen tijde op te vragen en 

elektronisch te raadplegen via de website www.pauloboer.nl. 
 

41. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die 
geldig was ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met 
Opdrachtnemer.  


