
Algemene voorwaarden Sportcoaching Wageningen 

Ar#kel 1: De overeenkomst 

U hee% een Overeenkomst afgesloten met Sportcoaching Wageningen. De aard van deze 
overeenkomst is dat u door Sportcoaching Wageningen wordt bijgestaan voor sport- en/of 
leefsBjlcoaching, het samenstellen van uw trainingsprogramma en het begeleiden van dit 
programma, of personal training. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van 
Sportcoaching Wageningen van toepassing. De afgesloten overeenkomst is niet overdraagbaar of 
toewijsbaar aan anderen. 

Sportcoaching Wageningen is de handelsnaam van Erik Westein, Sportcoach, statutair gevesBgd 
Plataanlaan 1, 6708 PT Wageningen. Sportcoaching Wageningen is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 58822771, BTW idenBficaBenummer NL 002039380B90. 

Ar#kel 2 Toepasselijkheid 
1. Sportcoaching Wageningen verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod 

en daaruit voortvloeiende overeenkomsten inzake sportcoaching, leefsBjlcoaching en personal 
training. 

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door parBjen uitdrukkelijk 
schri%elijk zijn overeengekomen. 

3. Derden die door Sportcoaching Wageningen bij de uitvoering van de overeenkomst worden 
betrokken, zoals bijvoorbeeld andere zelfstandige trainers, kunnen zich eveneens op deze 
algemene voorwaarden beroepen. 

4. Indien één of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nieBg zijn, 
dan wel worden vernieBgd, blijven overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van 
toepassing. ParBjen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nieBge c.q. 
vernieBgde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en 
strekking van de nieBge c.q. vernieBgde bepalingen tot uiBng zullen komen. 

Ar#kel 3 Uitvoering 

1. Alle diensten van Sportcoaching Wageningen worden uitgevoerd op basis van een 
inspanningsverbintenis. 

2. U stelt Sportcoaching Wageningen in de gelegenheid de overeengekomen dienst te verrichten. U 
verplicht zich de benodigde medewerking  te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst 
door Sportcoaching Wageningen naar beste weten informaBe te verschaffen ten behoeve van de 
uitvoering. 

3. Personal training vindt in beginsel plaats bij MyLife Wageningen, Plataanlaan 1, Wageningen. 
Voor alle zaken betreffende personal training richt u zich echter tot Sportcoaching Wageningen. 
Dit omvat onder meer: het inplannen van sessies en het eventueel verplaatsen of annuleren van 
sessies. 

4. Voor personal training binnen MyLife Wageningen hebt u geen lidmaatschap van MyLife 
Wageningen nodig. Indien u naast personal training ook gebruik wilt maken van het lesaanbod 
van MyLife Wageningen dient u wel een lidmaatschap af te sluiten. Daartoe maakt u een afspraak 
met een medewerker van MyLife Wageningen. 



Ar#kel 4: Bedenk#jd 
Gedurende een bedenkBjd van een week na ondertekening van de overeenkomst, hee% u de 
mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Het recht op herroeping eindigt op het 
moment dat u gebruik hebt gemaakt van diensten van Sportcoaching Wageningen. 

Ar#kel 5: Duur en beëindiging 
1. De overeenkomst geldt voor onbepaalde Bjd, of voor de vooraf overeengekomen periode. 
2. In geval van een overeenkomst voor onbepaalde Bjd, kunt u ten alle Bjden de overeenkomst 

beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen. 
3. TussenBjdse opzegging van een overeenkomst voor een vastgelegde periode is mogelijk indien: 

- U een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reisBjd – voor u niet 
meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden de overeengekomen diensten af te nemen; 

- Het voor u als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om het  
coachings- of trainingsprogramma te volgen.  

Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen. 
3. Sportcoaching Wageningen hee% het recht om het coachings- of trainingsprogramma op elk 

ogenblik te beëindigen als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier 
gedraagt. Het geld van de resterende sessies wordt in dit geval terugbetaald onder a%rek van de 
door Sportcoaching Wageningen aantoonbaar geleden schade. 

Ar#kel 6: Prijs en prijswijzigingen 
1. De prijs voor de door u afgenomen diensten wordt vooraf overeengekomen. 
2. Eventuele prijsverhogingen worden door Sportcoaching Wageningen 2 weken voorafgaand 

bekend gemaakt. 
3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan hee% u het recht om de overeenkomst binnen 4 weken 

na de bekendmaking te ontbinden. Het eventueel vooruitbetaalde geld van resterende diensten 
wordt terugbetaald. 

4. De mogelijkheid tot ontbinding uit het vorige lid is niet van toepassing op basis van het 
prijsindexcijfer voor gezinsconsumpBes noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de 
wet, zoals BTW.  

Ar#kel 7: Betaling 
1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten 

parBjen de prijzen redelijk en billijk. 
2. Voor de geleverde diensten ontvangt u een factuur van Sportcoaching Wageningen: 

a. Personal training sessies worden per maand achteraf gefactureerd. 
b. Sportcoaching wordt maandelijks gefactureerd op de 1e van de maand. 
c. Reserveringen en betalingen voor indoor cycling trainingen, wielrentrainingen en mindful 

cycling gaan via Pay n Plan. 
d. Overige diensten worden gefactureerd zodra de dienst is geleverd, of zodra gestart is met 

het afgesproken traject (bijvoorbeeld in het geval van leefsBjlcoaching). 
3. Tenzij anders is overeengekomen dient u het bedrag in zijn geheel uiterlijk 14 dagen na de 

factuurdatum te voldoen. Facturen worden digitaal verstuurd. 
4. Bij niet Bjdige betaling bent u van rechtswege in verzuim. U wordt hier door Sportcoaching 

Wageningen schri%elijk op gewezen en hee% dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde 
bedrag binnen 2 weken te voldoen. 

5. Na het verstrijken van een nieuwe betalingsdatum is Sportcoaching Wageningen gerechBgd om 
weielijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex arBkel 6:96 lid 2 BW 
in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke 

https://app.paynplan.nl/account?id=2956


betalingsdatum. Voorts is Sportcoaching Wageningen bevoegd om u deelname aan acBviteiten te 
weigeren. 

6. Indien u zich niet aan uw betalingsverplichBng voldoet, is Sportcoaching Wageningen bevoegd 
om rechtsmaatregelen te nemen. 

Ar#kel 8: Verplich#ngen van Sportcoaching Wageningen 
1. Sportcoaching Wageningen staat ervoor in dat de geleverde diensten beantwoorden aan de 

beschrijving in de overeenkomst. 
2. Sportcoaching Wageningen staat ervoor in over de kennis te beschikken die redelijkerwijs mag 

worden verwacht. 
3. Sportcoaching Wageningen beschikt over een geldig ReanimaBe en AED diploma. 
4. Sportcoaching Wageningen voldoet aan de licenBe-eisen van Fiiergy Sportvasten, Mindful 

Cycling, BLCN, KNWU en NTFU. 
5. Sportcoaching Wageningen staat voor een veilige sportcultuur en handelt volgens de 

gedragscode voor trainers, coaches en begeleiders opgesteld door het Centrum Veilige Sport 
Nederland. 

6. Sportcoaching Wageningen houdt zich aan de Wereld AnB-Doping Code. 

Ar#kel 9: Verplich#ngen van de klant 
1. U dient elke (tussenBjdse) medische contra-indicaBe voor lichamelijke inspanning te melden bij 

Sportcoaching Wageningen. Sportcoaching Wageningen verklaart uiterst zorgvuldig met uw 
persoonlijke gegevens om te gaan, en zal hieromtrent geen enkele mededeling aan derden doen. 

2. U dient zelf zorg te dragen voor goede en ondersteunende sportkleding en - schoenen. In het 
geval de diensten van Sportcoaching Wageningen plaatsvinden op de fiets, zorgt u er zelf voor dat 
uw fiets technisch in orde is. Het dragen van helm is Bjdens fietstrainingen verplicht. 

3. U dient niet onder invloed van drugs, drank, medicijnen of als doping geduide middelen te zijn 
Bjdens de trainings- en coachingssessies. 

4. U dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, (bankrekeningnummer) en telefoonnummer 
Bjdig schri%elijk of elektronisch aan Sportcoaching Wageningen door te geven. 

Ar#kel 10: Annuleringen of te laat komen 
1. Personal trainingssessies kunnen tot uiterlijk 24 uur van te voren worden geannuleerd. 

Annuleringen worden door u persoonlijk gemeld bij Sportcoaching Wageningen. Voor gemiste 
afspraken ontvangt u geen terugbetaling. Het is uw verantwoordelijkheid om uw personal 
trainingssessies bij te wonen zoals ze zijn gepland. 

2. Personal trainingssessies beginnen en eindigen exact op het geplande BjdsBp. Indien de sessie 
buiten de schuld van Sportcoaching Wageningen om later start dan gepland, is dat geen reden 
om de duur van de sessie uit te breiden buiten de geplande Bjd. 

3. Indien u meer dan 15 minuten te laat bent, kan de training niet meer plaatsvinden. De training zal 
dan wel in rekening worden gebracht. Er kan derhalve geen sprake zijn van halve trainingen 
vanwege enige vertragingen. 

4. Reserveringen via Pay n Plan kunnen tot 2 uur voor aanvang van de training kosteloos worden 
geannuleerd. 

Ar#kel 11: Aansprakelijkheid 
1. U verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan acBviteiten van Sportcoaching 

Wageningen een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en u verklaart dat 
u aan deze eisen voldoet. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Deelname 
aan de acBviteiten van Sportcoaching Wageningen is derhalve voor volledig eigen risico en 
verantwoordelijkheid. 



2. Sportcoaching Wageningen is tegenover u aansprakelijk voor schade als gevolg van een 
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichBngen uit de overeenkomst. 
Sportcoaching Wageningen is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissingen van 
eigendommen. 

3. Sportcoaching Wageningen zal zich voldoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De 
aansprakelijkheid van Sportcoaching Wageningen is beperkt tot het bedrag waarvoor 
Sportcoaching Wageningen aanspraak kan maken op een uitkering van de 
verzekeringsmaatschappij Allianz, te weten € 1.250.000,- per aanspraak. 

4. U bent tegenover Sportcoaching Wageningen aansprakelijk voor schade als gevolg van een 
toerekenbare tekortkoming en nakoming van uw verplichBngen uit de overeenkomst en voor 
schade die voor rekening en risico van u komt. 

Ar#kel 12: Overmacht 
1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt 

begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Sportcoaching 
Wageningen geen invloed kan uitoefenen. Hieronder vallen onder andere weersomstandigheden, 
stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnaBe, storingen in levering van energie, 
transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen. 

2. Tijdens overmacht worden verplichBngen van Sportcoaching Wageningen opgeschort. Indien 
nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn 
waardoor het voor Sportcoaching Wageningen onevenredig zwaar is om aan zijn verplichBngen te 
voldoen, is Sportcoaching Wageningen bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan u en 
zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval 
een verplichBng tot schadevergoeding bestaat. 

3. Indien Sportcoaching Wageningen bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn 
verplichBngen hee% voldaan, dan is Sportcoaching Wageningen gerechBgd het reeds geleverde of 
verrichte deel afzonderlijk te factureren, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.


