
Algemene voorwaarden M-Vitality 

 
Artikel 1 Definities  

1. M-Vitality is een eenmanszaak die zich het geven verschillende soorten boks- en 
conditietrainingen ten doel stelt.  

2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant verstaan: de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de 
namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de 
Diensten van M-Vitality en M-Vitality de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld 
in Lid 4.  

3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking 
tussen M-Vitality en Klant, een en ander in meest ruime zin.  

4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door M-Vitality en/of 
door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde diensten, onder andere inhoudende 
het geven van boks- en conditietrainingen alsmede alle andere door M-Vitality ten behoeve 
van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een 
opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant 
worden verricht.  

5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Lidmaatschap’ verstaan: het afsluiten van een 
abonnement of het kopen van een strippenkaart door Klant waarbij M-Vitality Diensten 
verleent zoals bedoeld in lid 4.  

6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de website www.m-
vitality.nl.  
 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden  

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en M-Vitality gesloten 
Overeenkomsten waarbij M-Vitality Diensten aanbiedt.  

2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en 
schriftelijk met M-Vitality overeengekomen.  

3. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten 
van Klant.  
 

Artikel 3 Het Lidmaatschap  

1. Het Lidmaatschap wordt aangevraagd d.m.v. het door de aanvrager volledig en 
waarheidsgetrouw invullen en ondertekenen van het intakeformulier.  

2. Iedere Klant verplicht zich, bij wijziging van persoonlijke gegevens, om binnen tien dagen 
nadat de wijziging heeft plaatsgevonden M-Vitality te voorzien van correcte en recente 
persoonlijke gegevens. 

3. Het Lidmaatschap is persoonsgebonden. Overdraging op een ander persoon is niet mogelijk. 
4. Klant kan contact opnemen met M-Vitality via e-mail of telefoon voor een van de 

aangeboden Diensten. M-Vitality zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen.  
5. M-Vitality biedt Klant verschillende mogelijkheden om een Lidmaatschap af te sluiten. Klant 

kan een strippenkaart kopen of een abonnement afsluiten.  
6. Indien er sprake is van een abonnement, wordt het abonnement afgesloten voor een periode 

van een maand die zonder schriftelijke opzegging wordt verlengd naar een Lidmaatschap 
voor onbepaalde tijd. Vanaf dat moment is het abonnement maandelijks opzegbaar.  
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7. Opzegging van het Lidmaatschap aan M-vitality dient uiterlijk één volledige kalendermaand 
vóór de afloopdatum van de overeengekomen periode te zijn geschied. Indien niet tijdig door 
Klant is opgezegd wordt de Overeenkomst met de betreffende termijn verlengd en blijft Klant 
betalingsplichtig. 

8. In bijzondere gevallen kan tussentijdse stilzetting met verlenging van de duur van de 
Overeenkomst plaatsvinden of stopzetting van het abonnement, waarbij deze stilzetting of 
stopzetting schriftelijk gemeld wordt bij M-Vitality en de uiteindelijke beslissing ter 
goedkeuring bij M-Vitality ligt en waarbij stilzetting/stopzetting alleen mogelijk is per hele 
kalendermaand en in de volgende gevallen: 
a. Op grond van persoonlijke fysieke omstandigheden, die door een medische verklaring 

ondersteund moeten worden. 
b. Op grond van werkzaamheden of studie die in het buitenland plaatsvinden, die door een 

werkgeversverklaring ondersteund moeten worden. 
Tijdens de stilzetting is Klant betalingsplichtig; de periode die Klant niet heeft kunnen trainen 
wordt te goed gegeven op de eerste dag dat Klant weer komt trainen. Bij een vroegtijdige 
stopzetting van een abonnement van 6 of meer maanden betaald Klant het verschil van het 
oorspronkelijke abonnement en de kosten van de daadwerkelijk afgenomen maanden terug.  

 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst  

1. M-Vitality zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig 
de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk 
vastgelegde afspraken, uitvoeren.   

2. M-Vitality heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.  
3. Bij het inschakelen van derden zal M-Vitality de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij 

de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en 
gebruikelijk is, met Klant overleggen.  

4. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan M-Vitality aangeeft dat deze 
noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk 
zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan M-Vitality worden verstrekt. Indien 
de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan M-Vitality 
zijn verstrekt, heeft M-Vitality het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.  

5. Klant draagt er zorg voor dat M-Vitality zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. 
Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit 
voortvloeiende schade te vergoeden. 
 

Artikel 5 Kosten, honorering en betaling  

1. Betaling van al hetgeen Klant aan M-Vitality verschuldigd is, dient vóóraf of maandelijks te 
geschieden; hetzij à contant, dan wel via overboeking op het rekeningnummer van M-
Vitality, of daarmede gelijk te stellen verrichting, tenzij tussen M-Vitality en Klant schriftelijk 
een andere wijze van voldoening is overeengekomen. 

2. Betaling van een abonnement geschiedt maandelijks per automatische incasso. Betaling van 
de strippenkaart geschiedt bij het kopen van de strippenkaart en dient direct te worden 
afgerekend.  

3. M-Vitality heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te 
herstellen.  

4. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens 
onverwijld aan M-Vitality mede te delen.  

5. Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van 
rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Klant is 



alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden 
berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het 
volledig verschuldigde bedrag.  

6. Indien M-Vitality besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde 
facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en 
de in artikel 5.5 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte 
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte 
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende 
besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  
 

Artikel 6 Aansprakelijkheid  

1. Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en 
informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. 

2. M-Vitality is niet aansprakelijk voor schade op basis van onjuist advies indien Klant onjuiste, 
niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.  

3. Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding 
van de Diensten van M-Vitality. 

4. M-Vitality sluit elke aansprakelijkheid voor schade die Klant krachtens de Overeenkomst 
en/of directe samenhang daarvan ondervindt uit, tenzij die schade is veroorzaakt door grove 
nalatigheid of opzet zijdens M-Vitality. 

5. Klant vrijwaart M-Vitality voor elke aanspraak jegens geleden en/of te lijden schade, direct, 
indirect, materieel dan wel immaterieel. Een eventuele schade-uitkering zal zijn beperkt tot 
het bedrag, dat de verzekeraar van M-Vitality terzake uitkeert en Klant doet uitdrukkelijk 
afstand van al het andere of meerdere. 

6. M-Vitality sluit elke aansprakelijkheid voor schade uit die ontstaat naar aanleiding van het 
geven van trainingen op externe locaties.  

7. M-Vitality is niet aansprakelijk voor eventuele diefstallen van persoonlijke eigendommen 
van Klant.  

8. Klant vrijwaart M-Vitality voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband 
houden met de Diensten.  

9. Indien Klant schade veroorzaakt aan het materiaal van M-Vitality is Klant gehouden de 
hieruit voortvloeiende kosten te vergoeden.  

10. De aansprakelijkheid van M-Vitality is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en 
uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien M-
Vitality niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.  

11. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake 
is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van M-Vitality.  

12. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag 
worden beperkt of uitgesloten.  
 

Artikel 7 Overmacht  

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen 
van M-Vitality, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet 
meer mogelijk is.  

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt 
tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van M-Vitality zelf of een derde, 
abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, 
ernstige storingen in de systemen van M-Vitality of van derden, brand, overstromingen, 
natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.  



3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de 
overmacht aanhoudt.  

4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de 
Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal 
M-Vitality overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in 
mindering gebracht alle kosten die M-Vitality heeft gemaakt met betrekking tot de 
Overeenkomst.  
 

Artikel 8 Vertrouwelijkheid van gegevens  

1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men 
weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die 
vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze 
verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door 
een der partijen als zodanig zijn aangeduid. M-Vitality kan hieraan niet worden gehouden 
indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke 
uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst. 

2. M-Vitality heeft het recht, na toestemming van Klant, foto’s te gebruiken voor zowel 
commerciële als non-commerciële doeleinden.  
 

Artikel 9 Identiteit van M-Vitality 

1. M-Vitality is bij de KvK geregistreerd onder nummer 70860610 en draagt btw-
identificatienummer NL001631110B63. M-Vitality is gevestigd aan de Van 
Oldenbarneveltstraat 21 (3119 MX) te Schiedam.  

2. M-Vitality is per e-mail te bereiken via maikel@m-vitality.nl of middels de website www.m-
vitality.nl en telefonisch op 06 53754753.  
 

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

1. Op de rechtsverhouding tussen M-Vitality en haar Klanten is Nederlands recht van 
toepassing.  

2. Alle geschillen die tussen M-Vitality en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de 
bevoegde rechter van het Arrondissement Rotterdam.  
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