Algemene Voorwaarden Sam3Dfit
Artikel 1 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – de totstandkoming en uitvoering – van alle
overeenkomsten (ondertekend inschrijfformulier) en lidmaatschappen tussen Sam3Dfit en de klant alsmede alle
(training) diensten die door Sam3Dfit worden verricht.

Artikel 2 – De overeenkomst
1. Door het invullen en ondertekenen van het Inschrijfformulier Sam3Dfit komt er een overeenkomst tot stand
tussen u als klant en Sam3Dfit.
2. De aard van deze overeenkomst is dat u door Sam3Dfit wordt bijgestaan in verband met trainingsadviezen, het
samenstellen van trainingsprogramma speciaal voor u en het begeleiden van dit programma.
3. Een overeenkomst is persoonlijk en niet overdraagbaar/toewijsbaar aan een ander.

Artikel 3 – Bedenktijd
Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de overeenkomst, heeft de klant de mogelijkheid
om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Het recht op herroeping eindigt ook op het moment dat u reeds
voor ommekomst van de herroepstermijn gebruik heeft gemaakt van de diensten van Sam3Dfit.

Artikel 4 – Kennismakingsgesprek
Bij Sam3Dfit staat verantwoord sporten hoog in het vaandel. Wij hechten daarom belangrijke waarde aan het
doen van een intakegesprek om uw persoonlijke gezondheidsdoelen en behoefte te kunnen bepalen, alvorens
met het trainingsprogramma te starten. Tijdens de eerste kennismaking ontvangt u hierover nadere informatie.

Artikel 5 – Prijs en prijswijzigingen
1. De prijs voor de Personal Training-sessies wordt vooraf overeengekomen.
2. Eventuele prijsverhogingen worden door Sam3Dfit uiterlijk 4 weken voorafgaand aan deze verhoging bekend
gemaakt.
3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt dan heeft u het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de
bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde geld van resterende sessies wordt terugbetaald.
4. De mogelijkheid tot ontbinding uit het vorige lid is niet van toepassing op basis van het prijsindexcijfer voor
gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals BTW.

Artikel 6 – Betaling
1. De klant en Sam3Dfit bepalen in onderling overleg op welke wijze de prijs per personal training sessie voldaan
zal worden door de klant. De betalingsmogelijkheden zijn: automatische incasso (bij voorkeur), betaling door
middel van een ‘Tikkie’ en girale overboeking op het op de factuur vermelde IBAN-bankrekeningnummer van
Sam3Dfit. Voor de betalingscondities middels automatische incasso, wordt u verwezen naar het inschrijfformulier
(indien u hiervoor gekozen heeft).
2. Indien u gekozen heeft om een personal training sessie via een Tikkie dan wel via girale overboeking te
betalen, dan dient u de overeengekomen prijs per trainingssessie binnen 14 dagen na factuurdatum
respectievelijk ontvangst van een ‘Tikkie’-verzoek te voldoen.
3. Bij niet tijdige betaling zal Sam3Dfit de klant een betalingsherinnering toesturen en hem/haar daarbij een
redelijke termijn van 14 dagen stellen om alsnog te betalen.
4. Blijft de betaling ook na ommekomst van de in het voorgaande artikellid bedoelde termijn uit, dan is de klant
van rechtswege in verzuim en is Sam3Dfit gerechtigd om de wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte
(buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen bij de klant. Voorts is Sam3Dfit
gerechtigd om zijn verplichtingen op te schorten, totdat volledige betaling van het verschuldigde bedrag wordt
ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van Sam3Dfit
1. Op Sam3Dfit rust de inspanningsverplichting tot het zo goed mogelijk begeleiden van de klant gedurende een
personal training sessie.
2. Sam3Dfit verricht de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst naar beste kunnen, ervaring en
vermogen.

ARTIKEL 8 – Verplichtingen van de klant
1. De klant houdt zich aan de door de Sam3Dfit redelijk gegeven
instructies.
2. De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat is om de instructies en
trainingssessies van Sam3Dfit zonder schade voor zijn/haar gezondheid op te volgen. Bij gerede twijfel verplicht
de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Sam3Dfit aan te gaan, zijn arts te raadplegen.
3. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale
vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan
Sam3Dfit.
4. Het is de klant niet toegestaan onder invloed van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen
deel te nemen aan een trainingssessie van Sam3Dfit.
5. De klant dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer
en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Sam3Dfit mede te delen.

Artikel 9 – Ontbinding
1. Sam3Dfit is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot
schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

Artikel 10 – Ziekmelding
Indien u niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat u dit zo spoedig mogelijk
doorgeeft aan Sam3Dfit.

Artikel 11 – Annuleringen of te laat komen
1. Een training kan tot uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Annuleringen dienen door u
persoonlijk te worden gemeld bij Sam3Dfit. Voor gemiste afspraken ontvangt u geen terugbetaling. Het is uw
eigen verantwoordelijkheid om uw Personal Training-sessies bij te wonen zoals deze zijn gepland.
2. Personal Training-sessies beginnen en eindigen op het geplande tijdstip. Indien de sessie buiten de schuld van
Sam3Dfit om later start dan is gepland, is dat geen reden om de duur van de sessie uit te breiden buiten de
geplande tijd.
3. Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang van een training bent u 100% van de overeengekomen prijs
verschuldigd aan Sam3Dfit en wordt het bedrag aan u doorbelast.

ARTIKEL 12 - AANSPRAKELIJKHEID
1. Sam3Dfit is tegenover u aansprakelijk voor schade als gevolg van een (toerekenbare) tekortkoming in de
nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
2. Sam3Dfit is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissingen van eigendommen.
3. Sam3Dfit zal zich adequaat verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van Sam3Dfit is
te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Sam3Dfit gesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op
grond van de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien, om welke reden dan ook, geen
uitkering krachtens de genoemde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot twee
maal het door Sam3Dfit in verband met de krachtens de overeenkomst voltooide trainingssessie in rekening
gebrachte vergoeding met een maximum van €10.000,4. U bent tegenover Sam3Dfit aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming en
het niet nakomen van uw verplichtingen uit de met u gesloten overeenkomst en voor schade die voor rekening en
risico van u komt.

ARTIKEL 13 - TOEPASSELIJK RECHT
1. Op deze algemene voorwaarden en de met u gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
2. Sam3Dfit en u zijn gehouden om eventuele geschillen voortvloeiend uit dan wel verband houdend met (de
uitleg en/of uitvoering) van de overeenkomst zoveel als redelijkerwijs mogelijk in der minne op te lossen. Mochten
partijen, na daartoe redelijke inspanningen naar beste kunnen te hebben verricht, niet gezamenlijk tot een
oplossing kunnen komen, dan zal het geschil bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het
arrondissement Rotterdam.

