
 

Algemene voorwaarden  

Sporters aan trainingen van ZwangerFit Haarlem 

1. ZwangerFit Haarlem, de eenmanszaak die is gevestigd te Haarlem, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 81740980. 

2. Sporter: is degene die deze algemene voorwaarden van ZwangerFit Haarlem ontvangt, met als doel 

het tot stand brengen van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing 
zijn.  
 
3. De algemene voorwaarden in dit artikel zijn van toepassing op een sporter die deelneemt aan een 
groeples of personal training ZwangerFit Haarlem’, verzorgt door een trainer van ZwangerFit Haarlem.  

4. De algemene voorwaarden in dit artikel zijn van toepassing op elke (proef)training, strippenkaart of 
abonnement van ZwangerFit Haarlem.  

5. Een overeenkomst tussen ZwangerFit Haarlem en sporter bestaat uit een proefles, les/training, 
strippenkaart of abonnement.  

6. Door deel te nemen aan een proefles, les/training of strippenkaart/abonnement af te nemen, gaat 
de sporter akkoord met deze algemene voorwaarden.  

7. Indien een sporter een recensie schrijft op de Facebook pagina of op de Google pagina van 
ZwangerFit Haarlem, ontvangt hij of zij één gratis groepsles naar keuze. Of wanneer de sporter de 
homepage van ZwangerFit Haarlem deelt op Facebook heeft met recht op een gratis groepsles naar 
keuze. 

8. Een ZwangerFit Haarlem strippenkaart en/of abonnement is persoonlijk en daardoor niet 
overdraagbaar.  

9. Een strippenkaart is geldig voor een duur van 8 of 16 ZwangerFit Haarlem lessen.  

10. De prijzen van ZwangerFit Haarlem zijn actueel en staan vermeld op de website 
https://sportentijdensjezwangerschap.nl/ 

11. Per strippenkaart worden er €5,00 euro administratiekosten in rekening gebracht. Deze zitten 
inclusief de prijzen. 

12. Aan het begin van een nieuwe jaar (1 januari) kan de prijs van een strippenkaart of abonnement 
verhoogd worden (denk hierbij aan bedragen van maximaal €5,00 voor een strippenkaart en €1,00 of 
€2,00 per maand voor een abonnement), dit heeft ook effect op reeds gekochte 
strippenkaarten/abonnementen. 

13. De strippenkaarten dient aan de hand van de toegestuurde factuur te worden betaald.  

14. Een sporter behoudt het recht de aankoop van een les of strippenkaart binnen een termijn van 14 
dagen te annuleren, mits de sporter nog niet heeft deelgenomen aan de eerste les  
(van de strippenkaart).  

15. Afmelden kan tot 24 uur voor aanvang van de training. Meld een sporter zich later dan dit tijdstip 
af, wordt er een strip van de strippenkaart in rekening gebracht.  

16. Indien er te weinig (minder dan 2 sporter) aanmeldingen zijn voor de les, kan de les worden 
afgelast.  

17. Bij weersomstandigheden die gevaarlijk kunnen zijn voor de sporter (vanaf weercode geel, KNMI), 
is het mogelijk dat de les die stond gepland, kan worden afgelast. Als dit het geval is dan is 
ZwangerFit Haarlem niet aansprakelijk voor het uitvallen van de les.  



 

18. Een sporter doet geheel op eigen risico mee aan een les van ZwangerFit Haarlem.  

19. Trainers van ZwangerFit Haarlem zijn niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen noch 
vermissing van eigendommen van sporters.  

20. Adviezen van trainers zijn vrijblijvend en worden opgevolgd op eigen risico. ZwangerFit Haarlem 
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures of ander letsel die een sporter oploopt tijdens of 
ten gevolge van een les ZwangerFit Haarlem.  

21. Klachten over lessen van ZwangerFit Haarlem kunnen worden ingediend bij ZwangerFit Haarlem 
via het contactformulier. Klachten gaarne voorzien van duidelijke uitleg en eventuele bewijsmaterialen.  

22. ZwangerFit Haarlem maakt gebruik van een gezamenlijke WhatsApp groep. Dit is op vrijwillige 
basis voor activiteiten (zoals uitjes) buiten de lessen om. 

23. Een sporter behoudt het recht op inzage in de gegevens die ZwangerFit Haarlem heeft 
opgeslagen. Een sporter heeft het recht om ze te laten verwijderen, wijzigen of aanvullen. Indien de 
sporter ZwangerFit Haarlem daarom verzoekt, zal dit zo snel mogelijk worden uitgevoerd.  

24. Gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn gegeven. Gegevens van 
sporters zullen nooit worden verkocht aan derden.  

25. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere punten van deze algemene 
voorwaarden, dan zal er uitleg zijn ‘naar de geest’ van deze punten. Als er tussen partijen een situatie 
is die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan zal deze situatie worden beoordeeld ‘naar 
de geest’ van deze algemene voorwaarden. 
 
26. Wanneer je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden beloven de sporter en ZwangerFit 
Haarlem over en weer normaal te doen volgens de normen en waarden van deze algemene 
voorwaarden en redelijk te zijn. 
 
27. In tijden van een lockdown of dergelijke waardoor de groepstrainingen niet buiten uitgevoerd 
kunnen worden door besluit van bijvoorbeeld de overheid, zullen alle trainingen online worden 
doorgezet. Ieder kan dan online deelnemen aan een activiteit van ZwangerFit Haarlem. Denk hierbij 
aan de groepstrainingen die anders buiten zouden zijn en personal trainingen die anders buiten 
zouden zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groepstraining, Personal training, Coaching  
 
Wanneer je deelneemt aan een activiteit van ZwangerFit Haarlem geef je toestemming met betrekking 

tot de onderstaande punten: 

1. Ik geeft toestemming aan ZwangerFit Haarlem om mijn gegevens te bewaren  
overeenkomstig aan de algemene verordening gegevensbescherming. 

2. De informatie, het trainings-, voedings- en/of behandeladvies of activiteiten zijn met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan geen van bovengenoemde zaken worden 
beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een gekwalificeerde arts of 
fysiotherapeut. Ik benadruk dat je bij twijfel altijd contact op zou moeten nemen met je 
gekwalificeerde arts of fysiotherapeut. ZwangerFit Haarlem kan niet aansprakelijk worden gesteld 
indien de informatie niet voldoet aan juistheid, volledigheid of effectiviteit. Het gebruik van de 



 

informatie, het trainings-, voedings- en/of behandeladvies geschiedt volledig op basis van eigen 
risico van de gebruiker. 

3. Ik ben op de hoogte van de algemene voorwaarden (zie website: 
www.sportentijdensjezwangerschap.nl ) 

  

 
 

 

 

http://www.sportentijdensjezwangerschap.nll/

