
ALGEMENE VOORWAARDEN – LLB   

Linden Lifestyle Balance is ingeschreven bij de K.V.K: 67523552. Linden Lifestyle Balance is gespecialiseerd in personal training, online 

coaching, bootcamp en voedingsbegeleiding. REK: NL59RABO 0314 9935 92 mail: m.lindenlifestylebalance@gmail.com.  

1. Overeenkomst. Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij Linden lifestyle Balance en de 

voorwaarden zijn op iedere activiteit van toepassing. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer alle 

voorwaarden goed te hebben doorgenomen en hiermee akkoord te gaan.  

2. Intakeprocedure. Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de deelnemer, alvorens hij/zij deelneemt aan een van de 

activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het anamneseformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en te worden 

ondertekend. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zullen de activiteiten starten.  

3. Tijdstip en plaats .Bij de bevestiging van de inschrijving zal Linden lifestyle Balance meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht 

wordt. Dit is vooraf met de deelnemer overlegd. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is Linden 

lifestyle Balance bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip te plannen. Dit dient 24 uur van te voren bekend te zijn, dit 

geldt voor zowel de trainer als de deelnemer. Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht 

dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk bekend maakt bij de trainer. Alle afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden 

afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van een week. 

De overeenkomst kan vervolgens tijdelijk(voor maximaal voor 6 maanden) worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische 

verklaring door een erkende arts. Linden lifestyle Balance is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden 

zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst 

voldoet.  

4. Overmacht, vakanties en feestdagen. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de 

wet en jurisprudentie wordt begrepen. Linden lifestyle Balance is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien 

nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de trainer behoudt Linden 

lifestyle Balance het recht desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Op algemene erkende 

feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip 

geboden of wordt de overeenkomst met een week verlengd.  

5. Uitvoering van de opdracht Op Linden lifestyle Balance rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk 

begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. Hierbij zal de trainer de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste 

inzicht, deskundigheid en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Linden lifestyle 

Balance niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het 

door de deelnemer gestelde doel. 

6. Aansprakelijkheid. Het gebruikmaken van de diensten en de trainingsapparatuur geschiedt geheel op eigen risico. Raadpleeg altijd uw 

huisarts indien u twijfelt aan uw gezondheid. Daarnaast dient u ten aller tijden uw medische klachten en eventuele veranderingen, per 

omgaande bekend te maken bij Linden lifestyle Balance. Linden lifestyle Balance kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet 

behaalde resultaten en enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. 

Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden op eigen risico opgevolgd. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden 

verklaart de deelnemer dat hij/ zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De  kosten van 

enig ongeval, letsel, de schade die hieruit voortvloeit en het herstel hiervan zullen geheel door de deelnemer worden gedragen.  

7. Ontbinding. Een (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer is alleen mogelijk op medische gronden met als 

bewijs een medische verklaring door een erkende arts of bij verhuizing buiten een straal van 35 kilometer van plaats van beoefende 

activiteit. Het stopzetten van de overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht. De vervaldatum van de overeenkomst wordt v erlengd 

en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting met maximaal 6 maanden.  

8. Betalingsvoorwaarden. Bij de bevestiging van de inschrijving zal Linden lifestyle Balance meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te 

worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Linden lifestyle Balance gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te 

weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De 

verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst 

verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Linden lifestyle Balance te voldoen. Alle 

gemaakte kosten voortvloeiend uit het niet nakomen van de betalingsverplichting, zorgen ervoor dat de deelnemer ook de kosten zoals 

buitengerechtelijke incassokosten (15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00) en de wettelijke rente verschuldigd is.  

9. Vertrouwelijkheid Linden lifestyle Balance dankt de deelnemer voor het vertrouwen dat hij/zij in ons stelt. De persoonlijke en fysieke 

gegevens van de deelnemer zijn strikt vertrouwelijk  Linden Lifestyle Balance houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet 

bescherming persoonsgegevens stelt 
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