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Algemene voorwaarden: 
 
Artikel 1. Algemeen 
1.1 PERSONAL MOTION, ingeschreven bij Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 27321814 
in deze voorwaarden verder aangeduid als PERSONAL MOTION. 
1.2 Een member is een gebruiker welke zich middels een ondertekende offerte of overeenkomst voor 
overeengekomen tijd heeft verbonden als sporter/gebruiker van de diensten en faciliteiten van PERSONAL 
MOTION. 

 
Artikel 2. Toepassing 
2.1 Alle members ontvangen voor ondertekening van de overeenkomst deze algemene voorwaarden en indien 
van toepassing het reglement van de sportclub van hun keuze. 
2.2 Members worden geacht dit reglement voor ondertekening te hebben doorgelezen en accepteren bij 
ondertekening van de overeenkomst deze voorwaarden en het eventuele sportclub reglement zonder 
voorbehoud. 
2.3 Het management van PERSONAL MOTION is gerechtigd deze voorwaarden, indien noodzakelijk te 
wijzigen en/of aan te vullen. 
2.4 In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het management van PERSONAL MOTION. 
2.5 De voorwaarden zullen altijd op een zichtbare plaats ter inzage aanwezig zijn. 

 
Artikel 3. Abonnement 
3.1 Een PERSONAL MOTION abonnement/pakket bestaat uit: optimale persoonlijke begeleiding in de premium 
personal training club of op een sportcentrum op een tijdstip welke vooraf in overeenstemming is vastgesteld 
en/of, nader overeengekomen is met de trainer van PERSONAL MOTION. 
3.2 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 
3.2 Lidmaatschappen hebben diverse looptijden van 1,3,6 of 12 maanden, tenzij anders overeengekomen. Na 
de overeen gekomen periode wordt het lidmaatschap stilzwijgend maandelijks verlengd tot wederopzegging. 
3.3 Binnen de lidmaatschapsstructuur kunt u kiezen uit de abonnementen/pakketten zoals omschreven op 
onze website; www.personalmotion.nl 
3.4 De genoemde tarieven gelden per persoon en zijn inclusief BTW. 

 
Artikel 4. Kosten 
4.1 De abonnementskosten kunnen worden voldaan (in overleg) in termijnen vooruit, of door betaling in één 
keer van het volledige bedrag door middel van een toegezonden factuur, hetgeen voldaan moet zijn voor 
aanvang van de contractperiode. 
4.2 Het management van PERSONAL MOTION bepaalt de hoogte van de abonnementskosten en heeft 
daarnaast de mogelijkheid deze jaarlijks met inflatiecorrectie te indexeren. U wordt minimaal 2 weken 
voorafgaand aan de indexering op de hoogte gesteld. 
4.3 PERSONAL MOTION behoudt zich het recht voor om de dienstverlening uit te stellen indien men het 
verschuldigde bedrag nog niet heeft voldaan. 

 
Artikel 5. Aantal trainingen en termijnen 
5.1 In onderling overleg worden de trainingstijden en data vastgelegd. 
5.2 Men dient verhindering uiterlijk vierentwintig (24) uur voor aanvang van de betreffende afspraak te 
melden. Indien hier niet aan wordt voldaan kan een member het recht verliezen de afspraak later in te halen. 
Bij geplande duo- en smallgroup trainingen is er bij afwezigheid van één of meerdere individuen geen restitutie 
van geld of tijd mogelijk. 
5.3 De abonnementen/pakketten en de tarieven daarvan zijn als volgt gebaseerd;  
Maandkaart o.b.v. 4 weken: (1x per week) 4 sessies, (2x per week) 8 sessies, (3x per week) 12 sessies van 60 
minuten. De Personal trainingsabonnementen met een periode van 3,6 en 12 maanden zijn gebaseerd op 13 
weken over een periode van één kwartaal. (1x per week) 13 sessies per kwartaal, (2x per week) 26 sessies per 
kwartaal of (3x per week) 39 sessies per kwartaal. Gemiste sessies kunnen binnen de periode van het 
overeengekomen termijn tot één maand na de overeengekomen termijn ingehaald worden. Na deze 
periode komen eventueel openstaande sessies te vervallen. Er vind geen restitutie plaats. 
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5.4 In zeer uitzonderlijke gevallen zoals ernstige blessures, ziekte of langdurige afwezigheid, zulks ter 
beoordeling van het management van PERSONAL MOTION, is het mogelijk om uw trainingen te 
“bevriezen”. In alle gevallen van “bevriezing” moet een schriftelijke aanvraag worden ingediend met bewijs.  

 
ARTIKEL 6: Verhuizing of blessures 
6.1 Bij verhuizing krijgt u de mogelijkheid om uw overeenkomst tussentijds te beëindigen, met inachtneming 
van een opzegtermijn van 30 dagen, welke ingaat op het moment van ontvangst van de opzegging. In dat geval 
zal er gevraagd worden  naar uw nieuwe woonadres door een kopie van de inschrijving bij uw gemeente.  
6.2 We hopen dat u in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien u om medische redenen blijvend geen 
gebruik meer kunt maken van uw lidmaatschap, kunt u deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een 
opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. U dient dan bewijs te overleggen dat u gezien uw medische 
situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van uw overeenkomst, bijvoorbeeld door een 
doktersverklaring.  
6.3 Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk. 
 

Artikel 7. Persoonsgegevens 
7.1 Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. PERSONAL 
MOTION verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de 
toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

 
Artikel 8. Gedrag en veiligheid 
8.1 Members van PERSONAL MOTION die gebruik maken van een fitnessclub dienen zich te houden aan de 
clubregels en kledingvoorschriften van de desbetreffende fitnessclub. 
8.2 Eventuele beschadigingen aan eigendommen van deze centra, opzettelijk of door aanwijsbare schuld 
veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door de member. 
8.3 Ter bescherming van de veiligheid van de members, trainers en goederen in en om onze club, maken wij  
gebruik van video toezichtapparatuur om de club 24 uur per dag te observeren. Video toezicht is beperkt tot de 
sportzaal en Loungeruimte, en is niet aanwezig in de toilet-, douche- en kleedruimtes. 

 
Artikel 9. Aansprakelijkheid 
9.1 Members van PERSONAL MOTION maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de 
faciliteiten van de diverse sportclubs. 
9.2 PERSONAL MOTION is niet aansprakelijk voor schade en/of persoonlijk letsel ontstaan tijdens of ten 
gevolge van haar dienstverlening, of gebruikmaking van de fitnessclub. 
9.3 PERSONAL MOTION is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de 
member in en om de diverse fitnessclubs. 
9.4 PERSONAL MOTION is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van gebruiker of derden, 
waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens, schade als gevolg van 
onjuiste of onvolledige informatie, schade als gevolg van ongeschiktheid van voorgeschreven of geleverde 
instructies. 
9.5 PERSONAL MOTION spant zich in de met de member ten doel gestelde resultaten te behalen, maar kan niet 
instaan dat de resultaten daadwerkelijk worden behaald. Op PERSONAL MOTION rust uitsluitend een 
inspanningsverbintenis. 

 
Artikel 10. Tussentijdse veranderingen 
10.1 Het is te allen tijde mogelijk om het afgenomen pakket te verlengen naar een ‘groter’ pakket. 
10.2 Het is niet mogelijk om het gekozen pakket te ‘verkleinen’ zonder gegronde reden te bepalen door het 
management van PERSONAL MOTION. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

PERSONAL MOTION www.personalmotion.nl kvk-nummer:27321814 
Bank nummer: NL60 RABO 0171716620 Vezelbaan 17, 2352 DM Leiderdorp op al onze contracten zijn onze algemene 

voorwaarden van toepassing. 

Artikel 11. Overige zaken 
11.1 Het management van PERSONAL MOTION stelt u in de gelegenheid om middels de programma’s van 
PERSONAL MOTION in een fitnessclub nog extra te trainen. Het trainingsschema zal daarop worden aangepast. 
11.2 Het is aan het management van PERSONAL MOTION te bepalen waar de trainingen worden gegeven, zij 
draagt zorg voor een voldoende geoutilleerde ruimte waar de member niet extra voor belast wordt. Indien 
men naast de personal trainingen in een fitnessclub sport dient men hiervoor een apart lidmaatschap te 
nemen, af te sluiten bij de betreffende fitnessclub. Dit geldt ook voor eventuele kosten van externen als 
sportartsen, therapeuten en sporttesten, hiervoor wordt u apart gefactureerd. Deze kosten zijn niet 
inbegrepen bij het abonnement/pakket van PERSONAL MOTION. 
11.3 U heeft de mogelijkheid uw overeenkomst binnen 7 dagen na datum van ondertekening te annuleren. 
11.4 PERSONAL MOTION behoudt zich het recht om reserveringen te weigeren of de relatie (klant) met 
onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer een member herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of na 
herhaaldelijk annuleren de contract termijn overschrijdt. Zonder gehouden te zijn tot enig vorm van 
schadevergoeding en zonder dat er een in gebreke stelling is vereist. (Gedeeltelijke) restitutie van het betaalde 
bedrag vindt in dit geval nimmer plaats. 
11.5 Bij overmacht van een trainer van PERSONAL MOTION wordt er een nieuwe afspraak gemaakt in 
overleg met de member. 
11.6 Een member is verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens als na de training te 
melden evenals veranderingen in zijn lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst. 
11.7 Met het oog op de gezondheid en hygiëne dient de klant schone sportschoenen voor in de zalen te 
dragen, schone kleding te dragen en een handdoek mee te nemen en te gebruiken. 

 
 
 
Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen 
Op alle overeenkomsten tussen PERSONAL MOTION en de member en op deze algemene voorwaarden is 
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen is de Rechtbank Den Haag bevoegd.  
 


