Algemene voorwaarden BeeWeet
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere cliënt en/of deelnemer van
BeeWeet. Wanneer u een overeenkomst sluit met BeeWeet, gaat u akkoord met de
onderstaande algemene voorwaarden.
Artikel 1 definities
1. De gebruiker: BeeWeet: KVK nummer 65307690.
2. Diensten: Gewichtsconsulent en Functional Personal Trainer
3. De cliënt en/of deelnemer: de persoon die zich per overeenkomst met BeeWeet
verbindt ten doel gebruik te maken van de diensten van BeeWeet.
4. De overeenkomst: de overeenkomst tussen BeeWeet en de cliënt en/of deelnemer.
5. Partijen: BeeWeet en de cliënt en/of deelnemer
6. Gedeelde informatie: informatie die aan de cliënt en/of deelnemer beschikbaar wordt
gesteld en de informatie die de cliënt en/of deelnemer deelt met BeeWeet.

Artikel 2 Overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen BeeWeet en haar cliënt en/of deelnemer ontstaat door
overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit
registratie.
2. De overeenkomst kan enerzijds zijn tussen cliënt en/of deelnemer en BeeWeet in de
vorm van een sportabonnement (strippenkaart of losse trainingen), personal training of
de begeleiding van een cliënt op het gebied van voeding.
3. De overeenkomst tussen BeeWeet en haar cliënt en/of deelnemer zal tot stand komen
wanneer de overeenkomst wordt voorzien met een handtekening, mondeling tijdens
een intake overeengekomen of bij het deelnemen aan een training van BeeWeet.
4. De cliënt en/of deelnemer staat in voor de juistheid van de (persoons)gegevens die ten
behoeve van de aanmelding aan ons wordt verstrekt. Gevolgen van onjuistheden
komen daarom voor eigen rekening en risico van de cliënt en/of deelnemer.
5. Wijzigingen van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen na
schriftelijke toestemming van BeeWeet.
6. De overeenkomst heeft een duur van wat op dat moment is afgesproken.
7. BeeWeet is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te
passen.
8. BeeWeet is gerechtigd een prijsstijging door te voeren, zonder opgaaf van reden.
Cliënten en/of deelnemers van BeeWeet worden hier minimaal 2 weken voor
prijsstijging over geïnformeerd.
Artikel 3 Geldigheid en betalingen strippenkaarten Powerwalking & Fit in het Park
1. De strippenkaarten van BeeWeet zijn beperkt geldig. De specifieke geldigheid van de
strippenkaart is 4 maanden gerekend vanaf het 1e moment van deelname na aanschaf
van de kaart.
2. De deelnemer kan pas deelnemen aan de trainingen van BeeWeet, wanneer er na het
volgen van een proefles een strippenkaart is aangeschaft.
3. Bij een niet betaalde strippenkaart is BeeWeet gerechtigd om de deelnemer de training
te weigeren.
4. Bij BeeWeet betaal je bij een strippenkaart alleen als je daadwerkelijk aanwezig bent.
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5. De strippenkaart is na aanschaf niet retourneerbaar.
6. Bij het verlopen van een strippenkaart, staan er geen trainingen meer open om te
volgen.
7. Een strippenkaart bij BeeWeet kan op elk gewenst moment worden aangeschaft.
8. Bij zware blessures, zwangerschap of bepaalde privéomstandigheden kunnen wij de
stippenkaart bevriezen. Bevriezen kan alleen in overleg met BeeWeet en wordt
schriftelijk goedgekeurd en hiermee bevestigd. Bevriezen kan nooit met
terugwerkende kracht.
9. Mocht de deelnemer niet in staat zijn om de trainingen te volgen zal er geen restitutie
plaatsvinden.
10. Strippenkaarten bij BeeWeet zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
11. Betalingen dienen contant of door overschrijving plaats te vinden.
12. De tarieven voor de strippenkaarten zijn inclusief btw.

Artikel 4 Betaling gewichtsconsulent en workshops, sportlessen en invalopdrachten
1. Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of
schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw. BeeWeet
is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren.
2. Betaling aan de gewichtsconsulent dient contant of door overschrijving plaats te
vinden.
3. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de
rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding
van elke dertig dagen is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met
€ 10,00 administratiekosten te verhogen.
4. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent
gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid
wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle
kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder
uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en
gerechtelijke kosten.
5. De opdrachtgever ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De opdrachtgever
dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een
overschrijding van elke dertig dagen is de gewichtsconsulent gerechtigd het
factuurbedrag met €10.00 administratiekosten te verhogen.

Artikel 5 Verhindering afspraak gewichtsconsulent of training
1. Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip, dient hij BeeWeet
hier uiterlijk 24 uur voor aanvang van op de hoogte te brengen.
2. Het annuleren van een afspraak kan via whatsapp, bellen of mail.
3. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip geen bericht van verhindering
aan BeeWeet geeft, is BeeWeet gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende
afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.
4. Indien de deelnemer van Fit in het Park, Powerwalking of Personal Training
verhinderd is, dan dient hij BeeWeet hier uiterlijk 4 uur voor aanvang van de training
van op de hoogte te brengen. BeeWeet is gerechtigd om de kosten voor de
desbetreffende training aan de deelnemer in rekening te brengen, bij een afmelding
korter dan 4 uur voor aanvang van de training.
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Artikel 6 Wijzigingen of opschorten overeenkomst door BeeWeet
1. BeeWeet behoudt zich het recht om trainingen bij onvoldoende belangstelling te
annuleren.
2. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme hitte,
extreme regen, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. BeeWeet is niet
financieel aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke
weersomstandigheden.
3. BeeWeet kan een training of afspraak annuleren indien daar gegronde redenen
(overmacht situaties) zijn, zonder dat hier inval en/of financiële consequenties aan
verbonden zijn.
4. Bij ziekte of verhindering zal BeeWeet er alles aan doen om een vakkundige
vervanger te regelen. In sommige gevallen lukt dit niet en komt de training te
vervallen. U ontvangt hierover te allen tijde bericht.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. BeeWeet en haar trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan
eigendommen van deelnemers aan een training. Deelname aan een training van
BeeWeet geschiedt op eigen risico.
2. BeeWeet en haar trainers zijn niet aansprakelijk voor mogelijke schade die ontstaat
door andere diensten of adviezen van BeeWeet.
3. BeeWeet is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemer
mocht oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Adviezen zijn altijd
vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
4. BeeWeet is niet aansprakelijk voor schade aan en / of vermissing van persoonlijke
eigendommen, door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens of in verband met de
training.
5. Een training bij BeeWeet is intensief en kan blessuregevoelig zijn. De deelnemer dient
zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een training.
6. Bij gezondheidsklachten, ernstig overgewicht of indien de deelnemer een andere reden
heeft om te twijfelen aan deelname dient de deelnemer advies in te winnen bij een arts.
7. BeeWeet behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte
deelnemers uit te sluiten van de trainingen.
8. BeeWeet is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen
opgelopen in de praktijkruimte van BeeWeet.
9. BeeWeet is niet verzekerd voor schade aan haar deelnemers. De deelnemer verklaart
dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan de training.
10. Het advies en/of de begeleiding van BeeWeet is naar zijn aard resultaatgericht zonder
dat resultaat te garanderen.
11. BeeWeet sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte
voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt en/of
deelnemer van door de BeeWeet verstrekte adviezen.
12. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de
gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk.
13. BeeWeet is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste
informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
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Artikel 8 Privacy
1. BeeWeet kan persoonsgegevens, welke door de cliënt en/of deelnemer aan BeeWeet
ter besschikking zijn gesteld, verwerken ten behoeve van de dienstverlening of in het
kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens worden deze gegevens
gebruikt voor administratieve doeleinden.
Het vaststellen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot de informatie die
noodzakelijk is voor hierboven benoemde doelen. De gegevens worden beveiligd opgeslagen
en de toegang daartoe is beperkt.
Wij delen uw gegevens alleen met derden als u daar expliciet toestemming voor gegeven hebt,
tenzij de uitwisseling verplicht is volgens de wet.
Bij BeeWeet wordt zorgvuldig omgegaan met uw privacy.

Artikel 9 Portretrecht en beeldmateriaal
1. De deelnemer van de trainingen van BeeWeet verleent bij het aangaan van een
overeenkomst toestemming voor openbaarmaking van gemaakte foto’s en
beeldmateriaal waarop de deelnemer zichtbaar is. Mocht u hier bezwaar tegen hebben,
dan kunt u dit melden: info@beeweet.nl
2. BeeWeet houdt zich het recht voor om beeldmateriaal dat door een deelnemer of derde
partij is gemaakt, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de
eigenaar of bron te vermelden.

Artikel 10 Intellectueel eigendom
BeeWeet behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen,
trainingen, choreografieën, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende
informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of
naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt en/of
deelnemer. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van
BeeWeet noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik
bij de cliënt en/of deelnemer, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden
bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld
anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.
Artikel 11 Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is
bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.
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