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ALGEMENE VOORWAARDEN REBELS GYM 
Artikel 1 – Aard van de overeenkomst 
De organisatie: Rebels Gym. 
 

U heeft ervoor gekozen om een overeenkomst af te sluiten met Rebels Gym, welke op voorgaande 

pagina van het contract met naam, adres en andere gegevens is genoemd. De aard van deze 

overeenkomst is dat u, als klant, Rebels Gym schriftelijk contracteert voor het geven van trainings- en 

voedingsadviezen, het persoonlijke coachen en traint binnen de faciliteit van Rebels Gym/of online, 

onder leiding van een van haar medewerkers/vrijwilligers. 

 

Aanmelding als lid/klant van Rebels Gym vindt plaats door het contract in te vullen en te 
ondertekenen. Door dit te doen ga je automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden. 

 

Rebels Gym behoudt zich het recht voor, de tarieven 1 maal per half jaar aan te passen. Een 

dergelijke tariefwijziging zal minimaal een maand voor het ingaan ervan worden medegedeeld en 

bekrachtigt d.m.v. een mail vanuit Rebels Gym (info@rebels-gym.com). 

 

Ben je jonger dan 18 jaar, maar gebruik wil maken van onze faciliteiten, kennis en kunde of online 

dienst, dient een van je ouders te ondertekenen. 
 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 
De algemene voorwaarden van Rebels Gym zijn van toepassing indien het lid/de klant zich officieel 

heeft ingeschreven bij Rebels Gym voor het deelnemen van training in een van de locaties van Rebels 

Gym of de online vorm van training. Op iedere activiteit die Rebels Gym aanbiedt zijn deze 

voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van Rebels Gym geschiedt voor eigen 

risico. Ieder lid/iedere klant dient zich voor het gebruik van welke voorziening dan ook of deelname 
aan welke activiteit dan ook, ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende 

persoon medisch verantwoord is. Bovendien is elk lid/elke klant verantwoordelijk voor zijn eigen keuze 

om wel of niet verzekerd te zijn tegen ongevallen. 

 

Artikel 3 – Intakeprocedure 
Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de klant, alvorens hij of zij deelneemt aan een 

van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad en/of een Progressie Assessment te hebben 

ingevuld en het contract met bijbehorende Algemene Voorwaarden te hebben ondertekent. Het 
ondertekende contract dient ontvangen te zijn door Rebels Gym en/of een van haar 

medewerkers/vrijwilligers voor aanvang van het traject. Veranderingen betreffende persoonsgegevens 

dient de klant zo snel mogelijk aan Rebels Gym en/of haar medewerkers/vrijwilligers door te geven. 
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Artikel 4 - Prijzen, betalingen en lidmaatschap 
U bent ermee bekend en stemt ermee in dat deze overeenkomst met Rebels Gym niet overdraagbaar 

of toewijsbaar is. Indien u gebruik maakt van een traject met een van onze trainers en fysieke training 

heeft op een van onze locaties (lees: 1-op-1 Personal Training, Duo Personal Training of Small Group 
Training), erkent u dat betaling geniet via een factuur die per 4 weken gestuurd wordt en die binnen 14 

dagen betaald dient te worden. Indien de aangegane termijn verstreken is, zal het contract telkens 

stilzwijgend met een maand worden verlengd. Opzegging is mogelijk na de eerste maand, die gezien 

wordt als proefmaand, en vervolgens (na de eerste maand) is opzegging weer mogelijk na de 

aangegane contractduur van 6 of 12 maanden. De opzegtermijn betreft dan 1 maand. 

 

Indien u gebruik maakt van een Online Personal Training traject waarbij geen fysieke training tussen 

Rebels Gym en klant plaatsvindt, erkent u dat er voorafgaande betaling is vereist voor deelname aan 
de programma’s en trajecten. De Online Personal Training trajecten duren 3 maanden, 6 maanden of 

12 maanden en worden zonder opzegging maandelijkse verlengt nadat de aangegane periode is 

verstreken. De betalingen worden maandelijkse vooraf via automatische incasso afgeschreven.  

 

Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. U begrijpt dat deze overeenkomst en de 

voorwaarden die het bevat, geldt voor het afgesproken abonnement en elke andere aankoop van 

diensten in de toekomst. U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en 

instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft. Er wordt geen terugbetaling verleend voor 
trainingen en/of programma’s die niet worden voltooid. U begrijpt dat Rebels Gym het recht en de 

bevoegdheid heeft om het programma op elk ogenblik te beëindigen zonder terugbetaling als u het 

programma niet volgt of zich niet op een gepaste manier gedraagt. 

 

Indien de klant niet tijdig betaalt, is Rebels Gym gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te 

weigeren totdat de betaling voldaan is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de 

overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid 
aan Rebels Gym te voldoen. Indien Rebels Gym over dient te gaan tot incasso van haar vordering, is 

de klant tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer 

een automatische incasso wordt gestorneerd mag Rebels Gym een bedrag van €7,50 aan 

administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. 

 

Op de diensten van Rebels Gym is het BTW-tarief van 9% van toepassing. De genoemde prijzen zijn 

inclusief BTW. 

 
Op de onlinediensten van Rebels Gym is het BTW-tarief van 21% van toepassing. De genoemde 

prijzen zijn inclusief BTW. 
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Artikel 5 – Annulering of te laat komen 
U erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen 24 uur vooraf moeten worden 

gemeld, ook indien ziekte de reden is. Annuleringen vanwege vakantie dienen 2 weken vooraf gemeld 

te worden. Annuleringen moeten worden gemaakt op het telefoonnummer van uw contactpersoon bij 
Rebels Gym. U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is uw 

verantwoordelijkheid om afspraken met Rebels Gym bij te wonen zoals deze gezamenlijk gepland zijn. 

U begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen. U 

erkent hierbij dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zijn om geleverde 

service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. U begrijpt dat uw training zal 

worden geannuleerd indien u meer dan 20 minuten te laat bent en deze training zal worden 

aangerekend en niet opnieuw zal worden ingepland. 

 
Artikel 6 – Aansprakelijkheid 

Door middel van inschrijving bij Rebels Gym is het bij u bekend dat u een inspanningsverplichting 

heeft en u zich bewust bent dat lid zijn van Rebels Gym inspannende activiteiten bevat, met inbegrip 

van, maar niet beperkt tot, gewichtheffen, boksen, rennen, wandelen, fietsen, ontspanningsoefeningen 

en andere diverse kracht- en conditionele oefeningen, aangeboden of aanbevolen door Rebels Gym 

en/of een van haar medewerkers/vrijwilligers. 

 

U bevestigt hierbij dat u zowel lichamelijk als geestelijk in een dusdanig staat verkeert dat eventuele 
beperkingen geen negatieve rol zullen spelen tijdens het traject bij Rebels Gym. Met het oog op 

lid/klant worden van Rebels Gym en het uitvoeren van de daarbij behorende adviezen op het gebied 

van training en voeding, ontheft u hierbij Rebels Gym en/of een van haar medewerkers/vrijwilligers 

van alle claims, eisen of vorderingen uit uw deelname, of uit elk gebruik van de installaties, conditie of 

trainingsapparatuur.  

 

Het is voor u duidelijk dat u eventueel letsel kunt oplopen naar aanleiding van deelname/lid/klant 
worden van en ontheft hierbij Rebels Gym en/of een van haar medewerkers/vrijwilligers van elke 

aansprakelijkheid, nu en of in de toekomst. Dit houdt in medische kosten, verloren inkomsten, pijn en 

lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of – scheuren, breuken, 

kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsel aan de knie, onderrug en andere ziekten, ongemakken of 

letsel, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het programma 

of het gebruik van de conditie en trainingsapparatuur ongeacht de fout. 

 

Het gebruik maken van de faciliteiten van de locatie waar u uw training doet is geheel voor eigen risico 
van het lid/de klant. Rebels Gym en/of haar medewerkers/vrijwilligers aanvaarden geen enkele 

aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid/de klant. Bij twijfel 

over veiligheid zoek dan consult bij uw coach. 
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Het lid/de klant zal alle inhoud van onze mails en zijn of haar voorgeschreven schema’s confidentieel 

houden. Gezondheidsklachten resulterend uit het (verkeerd) opvolgen, niet (goed) lezen, of onbegrip 

naar Rebels Gym en/of een van haar medewerkers/vrijwilligers toe is geheel op eigen risico van het 

lid/de klant. 
 

Rebels Gym en/of een van haar medewerkers/vrijwilligers kunnen nooit en te nimmer aansprakelijk 

gesteld worden voor niet behaalde (of gewenste) resultaten. Rebels Gym en/of een van haar 

medewerkers/vrijwilligers is niet aansprakelijk wanneer bij Rebels Gym, door welke oorzaak ook, op 

enigerlei wijze aan de klant en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.  

 

Het lid/de klant verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het 

herstellen van een schadeactie tegen Rebels Gym en/of een van haar medewerkers/vrijwilligers 
wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten 

gevolge van uitvoering van diensten die Rebels Gym aanbiedt.  

 

Het lid/de klant dient Rebels Gym en/of haar medewerkers/vrijwilligers te vrijwaren voor schade die hij 

of zij bij andere deelnemers veroorzaakt. 

 

Artikel 7 – Ontbinding 
Rebels Gym is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder 
verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de 

overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen 

mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij 

een verhuizing buiten een straal van 50 kilometer van een van de locaties. 

 

Artikel 8 – Klachten en informatieplicht 
Veranderingen in de persoonlijke situatie van het lid/de klant (o.a. adres- of bankgegevens) dienen 
direct, schriftelijk te worden doorgegeven aan Rebels Gym. In geval van klachten met betrekking tot 

Rebels Gym dient het lid/de klant zich te wenden tot de het contactformulier op de website of is het 

mogelijk een mail sturen naar info@rebels-gym.com. 

 

Artikel 9 – Vertrouwelijkheid 
Rebels Gym is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen 

informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en 

worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt. Desbetreffende gegevens 
worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld, met uitzondering van 

namen en progressiefoto’s, waarbij schriftelijke toestemming van de klant vereist is. 
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Artikel 10 – Intellectuele eigendom 
Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de klant zich de rechten en 

bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, methodieken en 

instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Rebels Gym voor de uitvoering van de 
opdracht, zijn en blijven eigendom van Rebels Gym. Publicatie of andere vormen van 

openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Rebels Gym. Alle 

door Rebels Gym en/of haar medewerkers/vrijwilligers verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, 

trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software et cetera, ten 

behoeve van Rebels Gym zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Rebels Gym ten behoeve van 

eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Rebels 

Gym zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt. 

 
Artikel 11 – Voorwaarden 

Op onze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. Resultaten zijn niet gegarandeerd, 

deze zijn afhankelijk van factoren buiten de macht van Rebels Gym en/of een van haar 

medewerkers/vrijwilligers om. Maximale inzet van het lid/de klant is vereist voor het beste resultaat. 

Rebels Gym en/of haar medewerkers/vrijwilligers is/zijn niet aansprakelijk voor eventuele medische 

en/of psychische gevolgen van de begeleiding. Niks van wat Rebels Gym en/of een van haar 

medewerkers/vrijwilligers schrijft mag gezien worden als medisch advies. Het advies van een dokter 

moet altijd de voorkeur krijgen. Rebels Gym en/of haar medewerkers/vrijwilligers maak(t)(en) slechts 
suggesties. 

 

U begrijpt dat Rebels Gym en/of haar medewerkers/vrijwilligers niet verantwoordelijk is/zijn voor niet 

behaalde doelstellingen. De afspraken die zijn gemaakt met Rebels Gym, betreffende 

voedingsadviezen en trainingsadviezen, zijn gemaakt om uw lichamelijke gezondheid te verbeteren. 

Mocht het gewenste resultaat niet behaald worden dan blijft u verantwoordelijk voor de eigen 

behaalde resultaten. 


