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ALGEMENE VOORWAARDEN SPORTIEF & ZWANGER 

 

SPORTIEF & ZWANGER is gevestigd te Wervershoof en is ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67400647.  

Trainers/eigenaren Willeke Schouten-Huisenga en Sharon Lankhorst-Kamphuis zijn als 

fysiotherapeut ingeschreven in het BIG-register onder nummers 29062134004 en 

49914560804. 

ARTIKEL 1. DEFINITIES 
 

1.1.        

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de 

navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de 

context anders blijkt: 

a. Sportief & Zwanger: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.  

b. cursist: de natuurlijke persoon die een strippenkaart bij Sportief & Zwanger 

heeft gekocht; 

c. training: de training (zowel sportles,  als informatieve bijeenkomst)  die door 

Sportief & Zwanger wordt verzorgd; 

d. trainer: de natuurlijke persoon die namens Sportief & Zwanger de training 

geeft; 

e. website: de website www.sportief-zwanger.nl waarop de cursist zich kan 

inschrijven bij Sportief & Zwanger;  

ARTIKEL 2. ALGEMEEN 
 

2.1.        

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere gekochte strippenkaart 

en op iedere deelname aan een training. 

2.2.        

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien 

deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen. 

2.3.        

Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden gerege lde onderwerpen, 

afwijkende bedingen zijn overeengekomen, dan blijven deze algemene 

voorwaarden voor het overige op de strippenkaart van kracht. 

2.4.        

Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig 

zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze 

algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde 

bepalingen zullen door Sportief & Zwanger vervangen worden, waarbij voor zoveel 

mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt 

genomen. 
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2.5.        

Indien Sportief & Zwanger niet steeds strikte naleving van deze algemene 

voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van 

toepassing zijn, of dat Sportief & Zwanger in enige mate het recht zou verliezen om 

in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene 

voorwaarden te verlangen. 

2.6.        

Sportief & Zwanger heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de 

gewijzigde algemene voorwaarden op de strippenkaart van toepassing te 

verklaren.  

 

ARTIKEL 3. AANBOD 

 

3.1.        

Het aanbod van Sportief & Zwanger is vrijblijvend. 

3.2.        

Aanbiedingen of speciale acties gelden niet automatisch voor toekomstige 

strippenkaarten. 

3.3.        

Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, e-mailberichten of op de website 

binden Sportief & Zwanger niet. 

3.4.        

Vermelde tarieven zijn inclusief btw. 

  

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST 

4.1  

Een overeenkomst tussen Sportief & Zwanger en een cursist ontstaat door 

overeenstemming tussen beide partijen. Deze overeenstemming dient te blijken uit 

(online) registratie van een cursist.  

4.2 

Voor Sportief & Zwanger ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door 

een cursist aan al zijn verplichtingen, waaronder eventuele betaling, is voldaan.  

4.3  

Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Sportief & Zwanger. Wijziging van een 

overeenkomst kan voor een cursist kosten met zich meebrengen.  

4.4 

Een overeenkomst tussen Sportief & Zwanger en een cursist bestaat uit: een 

strippenkaart, die binnen de geldigheidsduur recht geeft op deelname aan een 

beperkt aantal trainingen.  
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ARTIKEL 5. STRIPPENKAARTEN 

 

5.1  

Een strippenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar 

5.2  

Een strippenkaart voor 5 lessen heeft een geldigheid van 6 weken na aanvang van 

de eerste les. Een strippenkaart voor 10 lessen heeft een geldigheid van 12 weken 

na aanvang van de eerste les.  Een strippenkaart voor 20 lessen heeft een 

geldigheid van 24 weken na aanvang van de eerste les.   

5.3  

Een strippenkaart loopt automatisch af en wordt niet stilzwi jgend verlengd.  

5.4 

In geen geval wordt geld uitgekeerd bij het niet op kunnen gebruiken van een 

strippenkaart, ongeacht of de oorzaak daarvan ligt bij Sportief & Zwanger of de 

cursist zelf.  Sportief & Zwanger zal zich inspannen om alle activiteiten alti jd zoveel 

mogelijk door te laten gaan.  

5.5 

De actuele prijzen van de strippenkaarten staat vermeld op www.sportief-

zwanger.nl 

5.6.  

Sportief & Zwanger heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste 

prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op genoemde 

website. Prijsverhogingen hebben geen effect op eerder gekochte strippenkaarten.  

5.7 

Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via een 

betaalverzoek.  

5.8 

Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een cursist alle kosten, die 

Sportief & Zwanger of een door Sportief & Zwanger ingeschakelde derde partij heeft 

gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een deelnemer aan Sportief & 

Zwanger verschuldigd is, aan Sportief & Zwanger verschuldigd.  

5.9 

Sportief & Zwanger heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te 

schorten indien een cursist niet tijdig aan zijn verp lichtingen heeft voldaan.  

5.10 

Sportief & Zwanger is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocatie 

tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatst vermelde tijd en 

locatie op de website zijn altijd de geldende.  

5.11 

Sportief & Zwanger heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een training bij 

onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening 

gebrachte strippen gecrediteerd.  

  

http://www.sportief-zwanger.nl/
http://www.sportief-zwanger.nl/
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5.12 

Buitengewone omstandigheden leveren voor Sportief & Zwanger a ltijd overmacht 

op en ontheffen Sportief & Zwanger van haar verplichtingen. Bij blijvende 

overmacht is Sportief & Zwanger ontslagen van haar verplichtingen de 

overeenkomst na te komen.  

5.13  

Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, ex treme warmte, 

sneeuw os ijzel kan een training worden afgelast.  

5.14 

Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van 

de training wordt bemoeilijkt, kan deze door de trainer van de training worden 

uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.  

5.15 

Sportief & Zwanger kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor mogelijk 

vergoeding van de cursus door een zorgverzekeraar.  

ARTIKEL 6. HERROEPINGSRECHT 
 

6.1        

De cursist heeft het recht de koop van de strippenkaart binnen 14 dagen na het 

kopen te ontbinden. 

6.2        

Wil de cursist gebruik maken van haar herroepingsrecht, dan dient de cursist dat 

binnen 14 dagen na het kopen van de strippenkaart uitdrukkelijk via de e-mail aan 

Sportief & Zwanger kenbaar te maken. 

6.3        

Sportief & Zwanger zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 

dagen nadat de cursist een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht de 

eventueel reeds betaalde kosten aan de cursist terugbetalen, tenzij met 

uitdrukkelijke toestemming van de cursist reeds in de ontbindingsperiode een 

aanvang is gemaakt met het deelnemen aan de trainingen. In een dergelijk geval 

dient de cursist de prijs voor de strippenkaart te betalen naar rato van hetgeen 

reeds uitgevoerd is.  

 

ARTIKEL 7. TRAINING 

 
7.1      

Sportief & Zwanger behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats en -

programma’s te wijzigen. 

7.2      

Alleen bij extreem slecht weer, of door ziekte van de trainer gaat de training niet 

door. Als een training niet doorgaat, wordt dit minimaal een uur voor de start van 

de training per WhatsApp of e-mail doorgegeven.  
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7.3      

De trainingen lopen het hele jaar door, met uitzondering van de volgende 

feestdagen: 1 januari (Nieuwjaarsdag), 1e en 2e Paasdag, 27 april (Koningsdag), 

Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 5 december, Kerstavond en 25 en 26 

december (Kerst). Tenzij anders aangegeven door Sportief & Zwanger, gaan de 

trainingen op nationale feestdagen niet door. 

7.4      

Als de cursist niet kan deelnemen aan een training, dan dient de cursist zich af te 

melden via de email of WhatsApp. Dit kan tot een uur voor aanvang van de 

training.  

ARTIKEL 8. TARIEFWIJZIGING 
 

8.1      

Sportief & Zwanger behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. De 

actuele prijzen worden vermeld op de website www.sportief-zwanger.nl 

 

 

ARTIKEL 9. VERPLICHTINGEN VAN DE CURSIST 

 

9.1      

De gegevens en informatie die de cursist aan Sportief & Zwanger verstrekt dienen 

volledig te zijn en geen onjuistheden en/of onwaarheden te bevatten.  

9.2      

Indien de cursist verhuist, dan dient de cursist zo spoedig mogelijk zijn nieuwe adres 

aan Sportief & Zwanger door te geven. 

9.3      

De cursist dient geschikte sportkleding en sportschoenen te dragen.  Indien de 

training binnen plaats vindt, dient de cursist binnensportschoenen te dragen tijdens 

de les. 

9.4      

De cursist dient gezondheidsklachten voor aanvang van de training te melden aan 

de trainer. 

9.5      

De cursist verklaart dat zij gezond is en fysiek in staat is om deel te nemen aan de 

training. Indien de cursist hieraan twijfelt, dan dient zij eerst een arts te raadplegen 

alvorens zij deelneemt aan de training. 

9.6      

De cursist dient de training te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan de 

cursist redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de training schadelijk 

voor haar gezondheid kan zijn. 
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9.7      

Tijdens de training luistert de cursist goed naar haar lichaam en volgt zij de 

instructies op van de trainer. 

9.8      

De cursist is zich ervan bewust dat door het deelnemen aan de training blessures 

en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een 

toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Sportief & Zwanger. 

 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID 

 

10.1      

Sportief & Zwanger kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige 

schade, die een direct of indirect gevolg is van:  

a. Een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen 

en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 11.2; 

b. Enige daad of nalatigheid van de cursist, zoals, maar zeker niet beperkt tot, 

het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, overschatting 

van eigen vermogens en het negeren van instructies.  

10.2      

Sportief & Zwanger is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat 

Sportief & Zwanger is uitgegaan van door de cursist verstrekte onjuiste en/of 

onvolledige gegevens. 

10.3      

Deelname aan de training geschiedt geheel op eigen risico. De cursist is persoonlijk 

aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de 

training. Sportief & Zwanger kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor 

eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of 

geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens de training. De kosten die voortvloeien uit 

een ongeval of opgelopen letsel tijdens de training komen geheel voor rekening 

van de cursist, tenzij het ongeval is veroorzaakt door opzet of bewuste 

roekeloosheid aan de zijde van Sportief & Zwanger. 

10.4      

Sportief & Zwanger kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, 

verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de cursist op het terrein 

waar de training plaatsvindt. 

10.5      

Indien Sportief & Zwanger aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de 

aansprakelijkheid van Sportief & Zwanger beperkt tot het bedrag van de door de 

verzekeraar van Sportief & Zwanger gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig 

geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt 

gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Sportief & Zwanger beperkt, voor zover dat 

niet in strijd is met enig dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de door de cursist 

betaalde prijs voor de nog resterende aantal strippen op de gekochte 

strippenkaart. 
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ARTIKEL 11. OVERMACHT 

11.1      

Sportief & Zwanger is niet gehouden tot het nakomen van een of meer 

verplichtingen onder de strippenkaart indien er sprake is van overmacht. 

11.2      

Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van 

ingeschakelde derden, virusinfectie en computervredebreuk door derden, ziekte 

van de trainer, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, 

internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede 

iedere andere situatie waarop Sportief & Zwanger geen (beslissende) controle kan 

uitoefenen. 

 

ARTIKEL 12. PERSOONSGEGEVENS 

12.1      

Sportief & Zwanger verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de 

verwerking van persoonsgegevens door Sportief & Zwanger kan de cursist het 

privacy beleid van Sportief & Zwanger raadplegen, zie privacy beleid op 

www.sportief-zwanger.nl. 

ARTIKEL 13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 
 

13.1      

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en strippenkaarten waarop deze 

algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing. 

13.2      

Alle geschillen tussen de cursist en Sportief & Zwanger zullen worden voorgelegd 

aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Sportief & Zwanger gevestigd 

is. De cursist heeft 1 maand de tijd nadat Sportief & Zwanger zich schriftelijk jegens 

de cursist op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor 

de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. 

 

 

  

 

 


