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Algemene Voorwaarden 

Edufit ‘Conditietraining en Keep Fit’ 

 

Artikel 1 Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de sportlessen ‘Conditietraining en 

Keep Fit’ door Edufit.  

 

Artikel 2 ‘Conditietraining en Keep Fit’ 

‘Conditietraining en Keep Fit’ zijn wekelijkse sportlessen van 50-60 minuten onder leiding 

van een professionele docente van Edufit met het doel uithoudingsvermogen, spierkracht en 

figuur te verbeteren. Conditietraining is wat intensiever dan Keep Fit. Jouw docente geeft in 

dezelfde les oefeningen voor zowel Conditietraining als het wat lichtere Keep Fit. 

De groepen zijn beperkt van omvang (maximaal 15 deelnemers) en gemengd qua sekse en 

leeftijd. De begeleiding is flexibel en op maat.  

 

Artikel 3 Periode van de overeenkomst  

‘Conditietraining en Keep Fit’ kom je met Edufit overeen voor een periode van één 

kalenderjaar (1 januari tot 31 december).  

 

De overeengekomen periode wordt bij afloop automatisch verlengd, tenzij je voor 15 januari 

per email aan Edufit te kennen geeft niet langer deel te willen nemen aan de lessen 

‘Conditietraining en Keep Fit’.  

 

Artikel 4 Aanbod  

Edufit biedt de lessen ‘Conditietraining en Keep Fit’ aan op drie avonden gedurende 

ongeveer 40 weken per jaar. De weken dat Edufit geen ‘Conditietraining en Keep Fit’ 

aanbiedt, vermeldt Edufit tijdig vooraf in de nieuwsbrief en op haar website en komen 

grofweg overeen met de schoolvakanties in de regio Midden. 

 

Artikel 5 Ziekte en uitval 

Indien je om de een of andere reden de lessen ‘Conditietraining en Keep Fit’ overslaat, 

bijvoorbeeld vanwege ziekte of vakantie, zien we je graag op een ander moment de gemiste 

lessen ‘Conditietraining en Keep Fit’ inhalen. Edufit streeft na dat al haar sporters 100% van 

de lessen sporten.  

 

In het geval van ziekte of afwezigheid van de docente zal Edufit de sportlessen zoveel 

mogelijk laten doorgaan door een andere docente in te zetten. 

Evenwel behoudt Edufit zich het recht voor om in geval van ziekte of afwezigheid van haar 

docenten lessen te laten vervallen. In een dergelijk geval wordt je in de gelegenheid gesteld 

de gemiste les in te halen, danwel op een ander moment in dezelfde week dat de les uitvalt, 

danwel in een andere week.   
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Artikel 6 Hygiëne 

Hygiëne is bij ons belangrijk. Je neemt deel aan de lessen ‘Conditietraining en Keep Fit’  

a. op sportschoenen die je uitsluitend binnen gebruikt; en 

b. met gebruikmaking van een handdoek die je meeneemt; en 

c. gekleed in een T-shirt en korte of lange broek die transpiratievocht kunnen opnemen. 

 

Artikel 6 Risico en verantwoordelijkheid 

Hoewel Edufit jou zo goed mogelijk begeleidt en waar nodig oefeningen voor jouw situatie 

aanpast, blijft er altijd een zeker risico bestaan dat je tijdens het sporten blessures oploopt. 

Fitheid, gewicht en leeftijd kunnen daarbij een rol spelen. Ook is het van belang om 

pijnklachten of beperkingen direct aan jouw docente te vertellen. Edufit houdt in haar 

begeleiding zo goed mogelijk rekening met de individuele factoren die relevant zouden 

kunnen zijn om blessures te voorkomen. Mochten ondanks beider inzet blessures ontstaan, 

dan aanvaardt Edufit hiervoor geen aansprakelijkheid. Je sport bij Edufit voor eigen risico, 

uiteraard tenzij Edufit grove nalatigheid te verwijten valt.  

 

Artikel 7 Prijs, wijzigingen in de prijs en betaling 

Voor de lessen ‘Conditietraining en Keep Fit’ betaal je een jaarlijkse prijs (of het resterend 

deel daarvan). Het is mogelijk om de betaling te spreiden over drie periodes van 4 maanden 

(of het resterend deel daarvan bij inschrijving na 1 januari) zoals overeengekomen bij 

aanvang van de overeenkomst voor de lessen ‘Conditietraining en Keep Fit’. 

De factuur voor de prijs ontvang je in het begin van de periode waarvoor de betaling geldt. 

De factuur daartoe dient betaald te zijn aan Edufit binnen 30 dagen na factuurdatum.   

Edufit restitueert geen delen van de prijs voor periode waarvoor door persoonlijke 

omstandigheden geen gebruik is gemaakt van de lessen ‘Conditietraining en Keep Fit’. 

 

Edufit heeft het recht de prijs jaarlijks aan te passen, mits tijdig vooraf aan jou 

gecommuniceerd, waarbij jij het recht hebt de overeenkomst op te zeggen met ingang van 

het jaar waarvoor de prijsstijging geldt.  

 

Artikel 8 Klachten  

1. Edufit voert haar werkzaamheden uit overeenkomstig de overeenkomst waarvan deze 

Algemene Voorwaarden Edufit ‘Conditietraining en Keep-Fit’ deel uit maken, alsmede de 

NRTO-gedragscode. Wij vinden het heel vervelend als je niet tevreden bent over hoe wij 

onze dienst aan jou verzorgen. Meldt klachten daarom tijdig en volledig aan Edufit zodat 

we deze vervolgens gezamenlijk kunnen bespreken en hopelijk oplossen. Indien Edufit 

het eens is met het gestelde, zullen voor zover mogelijk afspraken worden gemaakt om 

gebreken te herstellen of in de toekomst te voorkomen. 

2. Indien we de klacht niet in onderling overleg kunnen oplossen dan kun je deze klacht 

voorleggen aan de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, 

Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). 

 

Artikel 9. Toepasselijk recht 

Op overeenkomsten gesloten tussen Edufit en een opdrachtgever is uitsluitend het 

Nederlands recht van toepassing.  

 


