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ALGEMENE VOORWAARDEN 

DB SPORT  
(gedeponeerd bij de Rechtbank Zuid-Holland, locatie Rotterdam 

op <datum> onder nr. <….>/2020) 

 

1. Toepasselijkheid 

A. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de 

totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten van 

DB Sport en een Deelnemer, alsmede alle daarmee verband 

houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van 

uitvoerend aard, zoals aanbiedingen, opdrachtbevestigingen 

en leveranties. 

B. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om 

welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze 

voorwaarden voor het overige van kracht. Partijen zullen 

vervolgens over de inhoud van een nieuwe bepaling 

onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de 

oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

 

2. Overeenkomst en duur 

A. De overeenkomst is strikt persoonlijk. 

B. Een Deelnemer kan jegens DB Sport geen rechten ontlenen 

aan (eerdere) aanbiedingen en/of offertes betrekking 

hebbende op voorgaande overeenkomsten met of 

aanbiedingen van DB Sport.  

C. Een Deelnemer is bekend met het feit dat de overeenkomst 

wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur die 

ingaat vanaf de in de overeenkomst vermelde 

ingangsdatum. Als deze overeenkomst na voormelde datum 

(feitelijk) wordt gecontinueerd, ontstaat opnieuw een 

Personal Training & Food overeenkomst van gelijke duur. 

D. Tussentijdse opzegging van de (voortgezette) 

overeenkomst door een Deelnemer is niet mogelijk. 

 

3. Uitvoering overeenkomst 

A. DB Sport zal zorgdragen voor een adequate begeleiding 

van een Deelnemer. 

B. DB Sport kan andere personen aanwijzen om een 

Deelnemer te bedienen. In dat geval kan een Deelnemer 

jegens DB Sport geen beroep doen op verrekening, 

opschorting, korting of compensatie. 

 

4. Personal Training 

A. Een Deelnemer is verplicht schone sportschoenen en 

schone kleding te dragen in de sportruimte in verband met 

gezondheid en hygiëne 

B. Een Deelnemer is verplicht vooraf kenbaar te maken indien 

sprake is van enige medische of fysieke beperkingen. 

C. Een Deelnemer is verplicht pijn, onbehagen of abnormale 

vermoeidheid zowel voorafgaand, als tijdens, als na een 

training te melden, evenals veranderingen in de 

lichamelijke conditie gedurende de duur van de 

overeenkomst. 

D. Een afspraak voor een personal training kan door een 

Deelnemer worden geannuleerd, uiterlijk 24 uur voordat de 

afspraak plaats vindt. Een Deelnemer kan deze 

geannuleerde training op een later in overleg te plannen 

tijdstip inhalen. Bij annulering binnen dit aangegeven 

tijdsbestek van 24 uur, is inhalen niet meer mogelijk. 

 

5. Maaltijden & Snacks 

A. Een Deelnemer is verplicht vooraf kenbaar te maken indien 

sprake is van allergieën en/of andere (medische) 

beperkingen met betrekking tot voeding. 

B. Een Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen 

van de door DB Sport afgegeven instructie(s) en adviezen 

met betrekking tot de te nuttigen maaltijden en snacks in 

relatie tot de personal trainingsdoelstellingen. 

C. Bij twijfel over de te nuttigen maaltijden en/of snacks dient 

een Deelnemer contact te zoeken met DB Sport, teneinde 

de twijfel weg te nemen. 

D. Indien een Deelnemer niet op de afgesproken 

leveringsplaats en tijdstip aanwezig is, vervalt het recht op 

de maaltijden en snacks voor die betreffende dag. 

E. Een Deelnemer kan niet kiezen wat voor maaltijden en/of 

snacks worden bereid en bezorgd; DB Sport bepaalt welke 

maaltijden en/of snacks worden genuttigd. 

F. Indien door DB Sport aan een Deelnemer geleverde 

maaltijden en/of snacks niet worden genuttigd, is dat voor 

rekening en risico van de Deelnemer. 

G. Eventuele klachten over door DB Sport geleverde 

maaltijden en/of snacks dienen zo spoedig mogelijk en 

uiterlijk binnen 8 uur na levering van de betreffende 

maaltijden en/of snacks te worden gemeld, bij gebreke 

waarvan de maaltijden en/of snacks naar behoren worden 

geacht te zijn. 

H. Indien maaltijden en/of snacks door DB Sport worden 

aangeleverd in herbruikbare verpakkingen, dan neemt DB 

Sport deze verpakkingen weer retour bij de eerstvolgende 

levering.  

 

6. Tijdelijk stopzetten overeenkomst 

A. De verplichtingen van partijen uit hoofde van de 

overeenkomst kunnen tijdelijk voor de periode van in 

principe maximaal één maand worden stopgezet, ingeval 

een overmacht situatie van een Deelnemer daartoe noopt. 

Onder overmacht situaties worden verstaan: 

- ernstige blessures bij een Deelnemer, waardoor de 

betrokken Deelnemer niet aan enige fysieke activiteit 

mee kan/kunnen doen; 

- het ondergaan van medische operaties door een 

Deelnemer. 

B. Tijdelijke stopzetting vindt alleen in onderling overleg 

plaats, waarbij DB Sport de doorslaggevende stem heeft en 

mits de overmacht situatie op tijd wordt aangegeven door 

de Deelnemer bij DB Sport. 

C. De tijdelijke stopzetting gaat in vanaf de eerste maand 

volgende op de maand waarin de Deelnemer heeft 

aangegeven gebruik te willen maken van de tijdelijke 

stopzetting. 

D. Na één maand dient de Deelnemer DB Sport te informeren 

over het herstel. In geval de Deelnemer nog langer niet kan 

meedoen aan enige fysieke activiteit, kan DB Sport de 

tijdelijke stilzetting verlengen, waarbij geldt dat bij het 

uitblijven van dit informeren, de tijdelijke stopzetting tot 

een einde komt. 

E. De contractduur van de overeenkomst wordt met de periode 

van de tijdelijke stopzetting verlengd. 

 

7. Prijzen en betaling 

A. Alle prijzen zijn inclusief BTW. 

B. DB Sport factureert de met een Deelnemer 

overeengekomen  bedragen tussentijds, steeds 

voorafgaande de maand waarvoor de Deelnemer de 

overeengekomen prijs verschuldigd is.  

C. De door Deelnemer te verrichten periodieke betalingen als 

weergegeven in 7.B zijn in één bedrag bij vooruitbetaling 

verschuldigd en moeten vóór of op de eerste dag van de 

periode waarop de betalingen betrekking hebben volledig 

zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen, bij gebreke 

waarvan de Deelnemer van rechtswege in verzuim is. 
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D. Een Deelnemer kan ten aanzien van de betaling van de 

facturen van DB Sport geen beroep doen op verrekening, 

opschorting, korting of compensatie. 

E. Alle kosten van invordering van het door een Deelnemer 

verschuldigde, met inbegrip van zowel de gerechtelijke als 

buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de 

Deelnemer.  

F. Betalingen van de Deelnemer aan DB Sport zullen steeds 

worden geacht te strekken tot voldoening der kosten en 

vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande 

facturen. 

 

8. Opschorting en/of ontbinding 

A. DB Sport is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen 

op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 

ontbinden, indien:  

- een Deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst 

niet of niet volledig nakomt;  

- na het sluiten van de overeenkomst aan DB Sport ter 

kennis gekomen omstandigheden goede grond geven 

te vrezen een Deelnemer de verplichtingen niet zal 

nakomen; 

- een Deelnemer naar mening van DB Sport 

onvoldoende inzet toont/tonen om het beoogde 

resultaat te behalen. 

B. Voorts is DB Sport gerechtigd de overeenkomst te (doen) 

ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van 

dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de 

overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

C. Indien de overeenkomst (gedeeltelijk) wordt ontbonden zijn 

de vorderingen van DB Sport op een Deelnemer 

onmiddellijk opeisbaar. 

D. Indien DB Sport de nakoming van zijn verplichtingen 

opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en 

overeenkomst. 

E. DB Sport is niet aansprakelijk voor door een Deelnemer te 

lijden schade voortvloeiende uit de opschorting en/of 

(tussentijdse) ontbinding van deze overeenkomst op basis 

van dit artikel. 

F. DB Sport behoudt steeds het recht om schadevergoeding te 

vorderen.  

 

9. Overmacht 

A. Indien DB Sport door overmacht van blijvende of tijdelijke 

aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te 

voeren, is DB Sport gerechtigd zonder enige verplichting 

tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe 

strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke 

tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de 

verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, 

onverminderd het recht van DB Sport op betaling door een 

Deelnemer voor reeds door DB Sport verrichte prestaties. 

In geval van opschorting zal DB Sport gerechtigd blijven 

de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.  

B. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, 

waardoor DB Sport tijdelijk of blijvend niet in staat is aan 

zijn verplichtingen te voldoen, zoals (maar niet beperkt tot) 

mobilisatie, oorlog en dreiging van oorlog, oproer, staking, 

terreurdaden, demonstraties, werkstaking bij hem en/of zijn 

toeleveranciers, internetstoring, stroomuitval, 

onvoorzienbare transportmoeilijkheden, brand, epidemieën, 

pandemieën, explosie, vorst, sneeuwoverlast, overstroming, 

stormschade, natuurrampen, onvoorzienbare 

overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en 

uitvoerverboden en contingenteringen en bedrijfsstoringen 

bij hem en/of bij zijn toeleveranciers, alsmede 

onvoorzienbare wanprestatie door zijn toeleveranciers 

waardoor DB Sport zijn verplichtingen jegens een 

Deelnemer niet (meer) kan nakomen.  

 

10. Aansprakelijkheid 

A. DB Sport doet haar best tot nakoming; het aangaan van de 

overeenkomst komt volledig voor rekening en risico van 

een Deelnemer. Dat betekent dat de (medische) gevolgen 

van een Personal Training of het gebruik van maaltijden 

en/of snacks voor rekening en risico komen van de 

Deelnemer. 

B. DB Sport  is niet aansprakelijk voor enig (medisch) letsel 

of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en 

door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet 

of bewuste roekeloosheid zijdens DB Sport. 

C. Indien DB Sport aansprakelijk is voor directe schade, dan is 

die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot de 

vergoeding voor de periode van één maand. 

D. DB Sport is in verband met door hem geleverde producten 

nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder 

begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste 

besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

E. Voor zover de door DB Sport geleverde producten voorzien 

zijn van een uiterste houdbaarheidsdatum (t.h.t.-code) 

geldt, dat DB Sport bij consumptie dan wel gebruik van 

deze producten na de uiterste houdbaarheidsdatum geen 

enkele aansprakelijkheid meer aanvaardt. Een Deelnemer 

staat ervoor in dat producten waarop een uiterste 

houdbaarheidsdatum staat vermeld, na het verstrijken van 

die data niet meer worden geconsumeerd. Iedere 

Deelnemer vrijwaart DB Sport uitdrukkelijk ter zake van 

aanspraken hieromtrent. 

F. DB Sport doet er alles aan om de kwaliteit van zijn 

maaltijden en/of snacks te waarborgen, maar hij is gelet op 

de aard van de door hem te leveren producten nimmer 

aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die het 

gevolg is van gebreken in de producten die voor DB Sport 

niet kenbaar waren. DB Sport is in zo’n geval voorts 

uitsluitend aansprakelijk indien aantoonbaar niet is voldaan 

aan de kwaliteitswaarborgen. Eventuele gebreken worden 

geacht niet aan DB Sport kenbaar te zijn geweest, tenzij het 

tegendeel blijkt.  

G. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van DB Sport in 

ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende 

geval onder zijn verzekering voor uitkering in aanmerking 

komt. 

 

11. Overdracht en verval van rechten 

A. DB Sport is bevoegd zijn rechten uit overeenkomsten 

geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. 

B. Ieder vorderingsrecht van een deelnemer jegens DB Sport 

vervalt, indien DB Sport niet binnen 12 maanden na het 

ontstaan van het vorderingsrecht daaromtrent in rechte is 

betrokken.  

 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

A. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

B. Alle geschillen voortvloeiende uit, of samenhangende met 

de overeenkomst zullen uitsluitend ter beslechting worden 

voorgelegd aan de rechter van de Rechtbank Zuid-Holland, 

locatie Rotterdam.   


