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ALGEMENE VOORWAARDEN JONG NUTRITION  
 
Artikel 1 Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  
 
Jong Nutrition: de rechtspersoon Jong Nutrition, gevestigd aan het adres Korianderstraat 4 (1104 HR) 
te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 
70385947. Het bezoekadres is: Korianderstraat 4 (1104) Amsterdam-Zuidoost. Jong Nutrition wordt 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door Wendy Jong.  
 
De consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en 
die een overeenkomst aangaat met betrekking tot fitness.  
 
Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst. Denk hierbij (maar niet 
uitsluitend) aan jumping fitness en personal training.  
 
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Jong Nutrition en de consument.  
 
Schriftelijk: 
Onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als digitaal.  
 
Artikel 2 Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten tussen de 
consument en Jong Nutrition. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op 
http://www.jongnutrition.nl/.  
 
2. De afgesloten overeenkomst is niet overdraagbaar of toewijsbaar aan anderen, tenzij dit 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  
 
Artikel 3 Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst  
1. Jong Nutrition brengt het aanbod schriftelijk of digitaal uit. Het aanbod geldt voor de duur van een 
door Jong Nutrition aangegeven termijn. Als Jong Nutrition geen termijn voor de aanvaarding heeft 
gesteld, blijft het aanbod gedurende 2 weken van kracht.  
 
2. Bij het aanbod worden de algemene voorwaarden schriftelijk of digitaal aan de consument ter 
hand gesteld, in elk geval op zo'n manier dat de consument daarvan kennis heeft kunnen nemen en 
ze heeft kunnen bewaren.  
 
3. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument.  
 
4. Jong Nutrition erkend de digitale applicatie WhatsApp als een geldig communicatiemiddel voor de 
totstandkoming van overeenkomsten.  
 
 
 
 
Artikel 4 Intakeformulier 
1. Een intakeformulier dient door de consument volledig en naar waarheid te worden ingevuld en 
ondertekend te worden afgegeven of toegezonden.  
 

http://www.jongnutrition.nl/
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2. Naar aanleiding van het intakeformulier kan een consument, voor deelname aan de fitness 
activiteiten van Jong Nutrition, zonder opgaaf van reden worden geweigerd.  
 
Artikel 5 Duur en beëindiging 
1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.  
 
2. De consument kan de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één 
maand, tenzij de aard van de overeenkomst zich hiertegen verzet.  
 
3. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst is mogelijk indien: 
 
- de consument een ander woonadres krijgt en het als gevolg van de toegenomen reistijd voor de 
consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden de overeenkomst voort te zetten; 
 
- het voor de consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden 
om de overeenkomst voort te zetten.  
 
4. De opzegging dient schriftelijk te geschieden. Het resterende bedrag wordt in de bovengenoemde 
gevallen terugbetaald, eventueel onder aftrek van de door Jong Nutrition aantoonbaar geleden 
schade (of reeds gemaakte kosten).  
 
5. Jong Nutrition heeft het recht om de overeenkomst op elk ogenblik te beëindigen als de 
consument zich niet aan de verplichtingen uit de overeenkomst houdt. Het resterende bedrag wordt 
in de bovengenoemde gevallen terugbetaald, eventueel onder aftrek van de door Jong Nutrition 
aantoonbaar geleden schade (of reeds gemaakte kosten).  
 
6. Bij tussentijdse opzegging door andere onvoorziene omstandigheden, biedt Jong Nutrition de 
mogelijkheid om de overeenkomst tijdelijk te pauzeren. Jong Nutrition kan na zelfstandige 
beoordeling besluiten tot retournering van het resterende bedrag (zij is dit niet verplicht).  
 
Artikel 6 Prijs en prijswijzigingen 
1. De prijs voor de diensten van Jong Nutrition wordt vooraf overeengekomen.  
 
2. Eventuele prijsverhogingen die voortvloeien uit de wet, zoals BTW, worden door Jong Nutrition 
direct toegepast.  
 
3. Jong Nutrition maakt eventuele prijsverhogingen tijdig bekend aan de consument.  
 
4. De consument heeft na een prijswijziging zoals genoemd in artikel 6.3 het recht om de 
overeenkomst binnen 2 weken te ontbinden. 
 
Artikel 7 Verplichtingen van Jong Nutrition 
1. Jong Nutrition staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de 
overeenkomst.  
 
2. Indien Jong Nutrition gebruik maakt van de diensten van derden (instructeurs/begeleiders), staat 
zij ervoor in dat deze derden over voldoende kennis en expertise beschikken.  
  
Artikel 8 Verplichtingen van de consument  
1. De consument houdt zich aan het geldende (huishoudelijk) reglement.  
 
2. De consument dient een medische contra-indicatie voor fitness aan Jong Nutrition te melden.  
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3. Het is de consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij 
onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.  
Het is de consument niet toegestaan te roken in de door Jong Nutrition beschikbaar gestelde 
fitnessruimtes.  
 
4. De consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en 
telefoonnummer tijdig schriftelijk aan Jong Nutrition mede te delen.  
 
5. Jong Nutrition is gerechtigd foto en video opnames te maken voor marketing doeleinden. 
Wanneer de consument deelneemt aan een fitness les dan wel een overeenkomst sluit met Jong 
Nutrition, geeft de consument toestemming aan Jong Nutrition om foto en video opnames te maken. 
Indien de consument dit niet wenst, dan dient de consument het bezwaar expliciet bij Jong Nutrition 
kenbaar te maken.  
 
Artikel 9 Betaling  
1. Fitness sessies zoals jumping fitness dienen per vooruitbetaling voor de aangegeven betaaltermijn 
te worden voldaan (uiterlijk vóór deelname aan de geplande sessie).  
 
2. Facturen gaat via automatische incasso.  
 
2. Voor overige diensten van Jong Nutrition ontvangt de consument een factuur met een 
betaaltermijn van 7 dagen, tenzij anders overeengekomen.  
 
3. Bij niet-tijdige betaling is de consument van rechtswege in verzuim. Na het verstrijken van een 
nieuwe betalingsdatum is Jong Nutrition gerechtigd om de wettelijke rente en in redelijkheid 
gemaakte buitengerechtelijke kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen.  
 
4. Jong Nutrition is bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen tegen wanbetalers.  
 
5. Het factuurbedrag kan worden overgemaakt op het volgende rekeningnummer NL 20 KNAB 0257 
0827 19 ten name van Jong Nutrition onder vermelding van het factuurnummer. 
 
Artikel 10 Dienstverlening Jong Nutrition  
Met Jong Nutrition gesloten overeenkomsten leiden voor Jong Nutrition tot een 
inspanningsverplichting, waarbij Jong Nutrition gehouden is haar verplichtingen naar beste kunnen 
na te komen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Jong Nutrition gaat 
uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting aan.  
 
Artikel 11 Annuleringen fitness  
1. (Jumping) fitness lessen kunnen tot uiterlijk 2 uur vóór de betreffende sessie kosteloos worden 
geannuleerd. Annuleringen worden door de consument per e-mail of telefonisch gemeld. De 
annulering is pas geldig, indien Jong Nutrition de annulering heeft bevestigd.  
 
2. Voor het niet tijdig annuleren van (jumping) fitness lessen ontvangt de consument geen 
terugbetaling.  
 
Artikel 12 Aansprakelijkheid  
1. Jong Nutrition is tegenover de consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een 
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst.  
 
2. Jong Nutrition is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissingen van eigendommen.  
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3. Jong Nutrition zal zich voldoende verzekeren tegen ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van 
Jong Nutrition is beperkt tot het bedrag waarvoor Jong Nutrition aanspraak kan maken op een 
uitkering.  
 
4. De consument is tegenover Jong Nutrition aansprakelijk voor schade als gevolg van een 
toerekenbare tekortkoming en het niet nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst.  
 
Artikel 13 Overmacht  
Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Hiervan 
is sprake bij omstandigheden buiten de wil van Jong Nutrition, en verder iedere niet voorziene 
omstandigheid aan de zijde van Jong Nutrition waardoor redelijkerwijze niet naleving van de 
overeenkomst kan worden gevergd.  
 
Artikel 14 Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens (privacy) 
Jong Nutrition is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader 
van de overeenkomst heeft verkregen. De gegevens van de consument worden door Jong Nutrition 
alleen verwerkt of bewaard indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.  
 
Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen  
1. Op de overeenkomst tussen de consument en Jong Nutrition alsmede onderhavige algemene 
voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
 
2. Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst, zullen zij in overleg 
trachten tot een oplossing te komen.  
 
3. Leidt overleg niet tot een oplossing, dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de daartoe 
bevoegde rechtbank.  
 
4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig/vernietigd wordt, zijn de overige 
bepalingen onverminderd van kracht.  
 
5. Jong Nutrition is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.  
 
 


