
 

Algemenen voorwaarden 
Wij (Yamin de Vlaming, oprichter van Strength and Balance met het KVK-nummer 

72299185) van Strength and Balance hanteren een aantal voorwaarden voor onszelf en voor 

jou als deelnemer. Zodra jij een dienst van ons aanneemt, accepteer je deze voorwaarden. 

Lees daarom eerst goed wat hieronder beschreven staat. 
1. Aansprakelijkheid 

Strength and Balance kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de volgende onderwerpen. 

 

1. Schade die jij jezelf aanricht (lichaamsschade, materiaalschade en kledingschade) 

tijdens de uitvoering van een van onze diensten. 

2. Schade (lichaamsschade, materiaalschade en kledingschade) die ontstaat tijdens het 

uitvoeren van onze dienst die niet opzettelijk teweeg is gebracht door ons 

(Yamin de Vlaming). 

 

2. Kosten en betalingen van de diensten 

Strength and Balance hanteert kosten aan de diensten die zij levert. Wij behouden het recht 

om deze kosten (hiermee wordt bedoeld: de prijs van de diensten) te veranderen wanneer en 

hoe ons dat uitkomt. Heb jij als deelnemer een dienst van ons voor een bedrag afgenomen, 

dan komen daar geen extra kosten bovenop indien sprake van een prijswijziging. 

 

Strength and Balance zal na het aangaan/aanschaffen van een dienst binnen 7 dagen een 

factuur sturen (digitaal via de mail) met de kosten die van toepassing zijn op de 

aangegane/aangeschafte dienst, als hierom wordt gevraagd door de deelnemer. Wij verzoeken 

jou vriendelijk om facturen binnen 7 dagen te betalen, mits anders is afgesproken tussen 

Strength and Balance en de deelnemer. 

 

3. Eigendomsvoorbehoud  

Strength and Balance gebruikt materialen voor haar diensten om jou zo goed mogelijk te 

begeleiden. Deze materialen krijg je in digitale en/of fysieke vorm en zijn daarna van jou.  

 

Wij behouden een aantal rechten op deze materialen omdat zij door ons gemaakt/ontworpen 

zijn voor onze diensten. Het niet naleven van deze rechten kan juridische gevolgen teweeg 

brengen. 

 

1. Het is verboden de gekregen materialen door te geven of verkopen aan andere 

personen of ondernemingen. 

2. Het is verboden de gekregen materialen te kopiëren/wijzigen en voor eigen financieel 

gewin te gebruiken. 

3. Het is belangrijk dat jij zorgvuldig met deze materialen omgaat. Wij geven ze immers 

slechts eenmalig mee. Mochten de materialen kwijtraken of kapot gaan, dan zijn de 

kosten die gemaakt worden om deze opnieuw aan jou te leveren voor je eigen 

rekening.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4. Garantie, looptijd en afmelding 

➢ Wilt een deelnemer stoppen met een dienst en zijn er nog sessies over dan behoud de 

deelnemer deze tot einde verlooptijd. Strengt and Balance hanteert geen garantie in 

euro’s en andere diensten die zij aanbied. 

➢ Een deelnemer dient zich minimaal 24 uur van te voren af te melden voor een 

gemaakte personal trainingsafspraak. Indien dit niet gebeurt wordt de sessie in 

rekening gebracht. Met bijzondere uitzondering voor ongelukken 

(werk/verkeer/familie etc.), onverwachts overlijden of ziekte en andere ernstige stress 

gerelateerde gebeurtenissen.  

➢ Bij het aanschaffen van pakketsessies voor personal training geldt een looptijd om zo 

optimaal gebruik te maken van personal training. 

4 sessie verlooptijd 1,5 maand 

8 sessies verlooptijd 3 maanden 

12 sessies verlooptijd 4,5 maanden 

Mits anders afgesproken met de deelnemer wordt de looptijd verlengt. 

➢ Bij het aanschaffen van een voedingsplan krijg je toegang tot de Strength and Balance 

app. Neem je geen deel aan Personal Training dan zal je 4 weken lang toegang 

hebben in de app, daarna wordt je afgemeld i.v.m. systeem ruimte en extra kosten. Het 

voedingsplan mag jezelf overnemen voor toekomstig gebruik.   

 


