
Algemene Voorwaarden Personal Training Cora Fitness Coach 
 
Artikel 1 - Begrippen 
1.1 De organisatie: Cora Fitness Coach. 
1.2 De Personal Training Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op de Algemene 
Voorwaarden van Cora Fitness Coach, waarin de klant een schriftelijke overeenkomst 
aangaat voor de trainingen bij Cora Mol. 
 
Artikel 2 - Toepasselijkheid 
De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden. 
 
Artikel 3 - Betaling & Ontbinding 
3.1 Het totaalbedrag voor de overeenkomst dient vóór de afgesproken startdatum in zijn 
geheel te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen. Een bankoverschrijving dient te 
geschieden onder vermelding van: klantnummer, aantal uur van het pakket en (indien van 
toepassing) de betalingstermijn (1e,  2e of 3e termijn). 
3.2 Indien de klant voortijdig wenst te stoppen met de Personal Training, geldt een 
afkoopsom ter grootte van de helft van het restbedrag van het pakket, plus eventuele 
achterstallige betalingen. 
3.3 Cora Fitness Coach behoudt zich het recht voor om één keer per jaar haar tarieven te 
verhogen (met maximaal 5%). 
3.4 Indien de klant twee keer niet volgens afspraak verschijnt, of na herhaaldelijk annuleren 
de contracttermijn overschrijdt, heeft Cora Fitness Coach het recht om reserveringen te 
weigeren of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De klant kan geen 
beroep doen op enige vorm van schadevergoeding, ingebrekestelling, noch restitutie van het 
reeds betaalde bedrag. 
3.5 In het geval dat Cora Fitness Coach als gevolg van overmacht (bijvoorbeeld ten gevolge 
van een ernstige blessure of een operatie) tijdelijk haar verplichting niet kan nakomen, heeft 
zij de bevoegdheid zonder gerechtelijke tussenkomst, haar verplichting op te schorten. 
Indien de overmacht van blijvende aard is, kan Cora Fitness Coach de overeenkomst 
ontbinden. De klant kan geen beroep doen op enige vorm van schadevergoeding of boete 
door Cora Fitness Coach. 
 
Artikel 4 - Uitvoering van de opdracht 
4.1 Het aantal uren dat gevolgd moet worden voor het Personal Training Pakket, moet 
binnen de afgesproken duur zijn verbruikt. 
4.2 Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren bij Cora Fitness Coach geannuleerd te 
worden (dus niet via de receptie van Basic-Fit). Indien een afspraak korter dan 24 uur van 
tevoren wordt geannuleerd, verliest de klant het recht de afspraak in te halen. 
4.3 Het is mogelijk de overeenkomst een maand stop te zetten. Dit kan indien er sprake van 
een ernstige blessure of een operatie, waardoor de klant niet aan enige fysieke activiteit kan 
doen. Een blessure kan bijvoorbeeld zijn ontstaan door breuken of spierscheuringen. Het is 
niet mogelijk de overeenkomst stop te zetten bij verschijnselen als vermoeidheid, 
verkoudheid en dergelijke of andere verplichtingen. Bij twijfel kan om een doktersverklaring 
worden gevraagd. Als de klant na een maand geen contact met Cora Fitness Coach opneemt, 
wordt er stilzwijgend vanuit gegaan dat de klant weer hersteld is, en wordt de overeenkomst 
automatisch weer geactiveerd. 



 
Artikel 5 - Gezondheid & Hygiëne 
5.1 De klant gaat akkoord met het gegeven dat mogelijke blessures of andere complicaties 
kunnen voorkomen, zonder dat dit ontstaan is uit nalatig handelen van Cora Fitness Coach. 
Cora Fitness Coach is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van de klant, zoals 
gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens en schade als gevolg van onjuiste of 
onvolledige informatie. 
5.2 De klant is verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens of na de 
training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in de lichamelijke conditie 
(bijvoorbeeld ten gevolge van een zwangerschap) gedurende de duur van de overeenkomst.  
5.3 Met het oog op de gezondheid en hygiëne, dient de klant schone sportschoenen voor 
binnen gebruik te dragen, schone kleding te dragen en een handdoek mee te nemen. 
 


