
 

 

OVEREENKOMST EN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN “ STAND STRONG SPORT”, 

GEVESTIGD TE ZWIJNDRECHT. 

Algemeen                                                                                                                                                                

1.Onder “Stand Strong Sport” wordt in deze voorwaarden verstaan: “Stand Strong Sport” 

eenmanszaak. 

2.“Stand Strong Sport” is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht onder nummer 

58892451.  

3. Onder cliënt wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon 

die/het samenwerkingsverband dat in verband met het leveren van diensten door “Stand Strong 

Sport” een overeenkomst is aangegaan. 

4. De cliënt krijgt te allen tijde de mogelijkheid de voorwaarden in te zien, dan wel op de website, 

dan wel schriftelijk. 

5. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, 

opdrachten en overeenkomsten tussen “Stand Strong Sport” en cliënt(en). 

Aansprakelijkheid                                                                                                                                                        

6.“Stand Strong Sport” is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures of andere complicaties 

die kunnen optreden. De sporter is zich er van bewust dat door de fysieke activiteit deze 

blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel 

nalatigheid van “Stand Strong Sport”.  

7. Sporters krijgen de mogelijk om tijdens de buiten trainingen zijn of haar eigendommen in te 

leveren. Het inleveren van persoonlijke eigendommen is op eigen risico. Stand Strong Sport is niet 

aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen. 

8. Voor trainingen/ cursussen die buiten de schuld van Stand Strong Sport door bijzondere 

omstandigheden geen doorgang kunnen vinden, zullen geen kosten worden geretourneerd. 

 

9.“Stand Strong Sport” heeft een inspanningsverplichting. Er is dus geen sprake van een 

resultaatsverplichting. De cliënt kan “Stand Strong Sport” niet verantwoordelijk houden voor het niet 

behalen van de gewenste resultaten.  

10. “Stand Strong Sport” is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van de sporter 

(waaronder mede begrepen: gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens en alle 

mogelijke vormen van schade waarvoor “Stand Strong Sport” niet verantwoordelijk gehouden kan 

worden).  



11. Er is sprake van overmacht als: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk 

zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle 

voorzorgmaatregelen niet konden worden vermeden. Hierbij draagt ieder zijn schade. 

 

Uitvoering van de opdracht: “Groepslessen Stand Strong Sport”                                                                                                     

12. “Stand Strong Sport” voert de diensten uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, 

deskundigheid en vermogen.  

13.Voor zover het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft “Stand Strong Sport” 

het recht om (delen van het werk) door derden te laten uitvoeren.  

14. De cliënt is verplicht om blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid tijdens, voor of na 

de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de 

overeenkomst loopt 

15. De cliënt is verplicht geschikte kleding en schoenen te dragen, dit om blessures te voorkomen.  

Verplichtingen Stand Strong Sport 

16.Stand Strong Sport is gesloten op erkende feestdagen. Men dient het lesgeld normaal door te 

betalen, ook tijdens de vakanties.  

 

17.Stand Strong Sport is vrij om een aangepast rooster te maken voor de vakanties.  

 

18. De groepslessen vinden doorgang bij 4 deelnemers. Bij minder dan 4 deelnemers wordt de 

groepsles gestaakt. 

 

19. De groepslessen wordt op reguliere tijden gegeven. Met uitzondering van feestdagen of 

noodweer. Wij baseren dit op de uitkomst van het KNMI. Bij code oranje of hoger zal “Stand Strong 

Sport” de training annuleren en/of staken. 

 

Verplichtingen deelnemer 

20. Het is de cliënt niet toegestaan deel te nemen aan de activiteiten van Stand Strong Sport, indien 

hij/zij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen. 

 

21. De cliënt dient aanwijzingen van Stand Strong Sport c.q. de door hen aangestelde medewerkers 

op te volgen. 

 

22. De cliënt  kan zijn of haar training niet overdragen aan een andere deelnemer.  

 

23. Het aanmelden voor een groepsles gebeurd via de Eversports-app. Aanmelden is verplicht. 

 

24. I.v.m. het Coronavirus heeft Stand Strong Sport  het recht deelname van de cliënt aan een 

training/ cursus te weigeren, indien de cliënt verkouden is. 

 

 

 



Abonnementsduur, ontbinding en verhindering  

25. De cliënt heeft de keuze uit twee abonnementsvormen en een 10 strippenkaart. De 

abonnementen bestaan uit een 6 -maandenkaart of een 12- maandenkaart.  

26. Een 10 strippenkaart geeft toegang tot alle groepslessen en heeft een geldigheidsduur van 4 

maanden. Een strippenkaart kan niet tijdelijk stopgezet worden en is strikt persoonlijk. Bij het niet 

tijdig afmelden (2  uur van te voren) raakt de cliënt zijn of haar knipje kwijt. Ook bij verhindering 

vindt geen restitutie plaats.  

27. De 6- maandenkaart heeft een minimale looptijd van 6 maanden. De 12-maandenkaart heeft een 

minimale looptijd van 12 maanden. Binnen deze termijn is de overeenkomst niet opzegbaar. De 6 en 

12 maanden abonnementen wordt automatisch verlengd. Na deze 6 of 12 maanden kan het 

abonnement per maand opgezegd worden. 

28. Wanneer de cliënt stopt voor het aflopen van zijn of haar lidmaatschap heeft deze geen recht op 

enige restitutie, tegoed of verplaatsing/vervanging. Bij afwezigheid vanaf 1 jaar word een lid 

automatisch uitgeschreven. Opzegging dient per e-mail te worden aangegeven. 

Tarieven                                                                                                                                                                                    

29.Iedere cliënt heeft de mogelijkheid om éénmalig aan een gratis proefles deel te nemen. 

 30. Voor de tarieven verwijzen wij je naar de website.  De tarieven zijn inclusief BTW.  

31. “Stand Strong Sport” behoudt zich het recht voor haar tarieven zonder opgaaf van reden te 

wijzigen. Bij wijziging van de tarieven dient “Stand Strong Sport” haar cliënt(en) minimaal één maand 

van te voren  te informeren. 

Betalingsvoorwaarden                                                                                                                                                      

32. Stand Strong Sport maakt gebruik van een ledenadministratie software genaamd Eversports.  

33. Na de factuurperiode zal de maandelijkse contributie uitsluitend via automatische incasso 

worden voldaan. In geval van storneren worden er incassokosten in rekening gebracht conform de 

Wet op Incassokosten. 

34. Stand Strong Sport heeft het recht deelname van de cliënt aan een training/ cursus te weigeren, 

indien de cliënt niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan of zich op enigerlei wijze 

heeft misdragen 

Boksen voor kinderen 

35. Iedere kind heeft de mogelijkheid om éénmalig aan een gratis proefles deel te nemen. 

36. Ouders kunnen voor hun kind een 10-strippenkaart  of een  abonnement kiezen. 

37. Een 10 strippenkaart geeft toegang tot het boksen en heeft een geldigheidsduur van 4 maanden. 

Een strippenkaart kan niet tijdelijk stopgezet worden en is strikt persoonlijk. Bij het niet tijdig 

afmelden (2  uur van te voren) raakt de cliënt zijn of haar knipje kwijt. Ook bij verhindering vindt 

geen restitutie plaats. 



38. Het abonnement heeft een minimale looptijd van 4 maanden en wordt automatisch verlengd. 

Het abonnement is strikt persoonlijk en het kind mag 1x per week een groepsles komen volgen. Na 4 

maanden is het abonnement per maand opzegbaar. 

39. Niet gevolgde lessen kunnen niet ingehaald worden.   

40. Wanneer het kind stopt voor het aflopen van zijn of haar lidmaatschap heeft deze geen recht op 

enige restitutie, tegoed of verplaatsing/vervanging. Bij afwezigheid vanaf 1 jaar word een lid 

automatisch uitgeschreven. Opzegging dient per e-mail te worden aangegeven. 

41.Stand Strong Sport is vrij om een aangepast rooster te maken voor de vakanties.  

 

42.Stand Strong Sport is gesloten op erkende feestdagen. Men dient het lesgeld normaal door te 

betalen, ook tijdens de vakanties.  

 

43. I.v.m. het Coronavirus heeft Stand Strong Sport  het recht deelname van het kind aan een boksles 

te weigeren indien deze verkouden is. 

 

 

SPORT WORKSHOPS EN SPORTIEVE KINDERFEESTJES. 
 
Algemeen 
 
1. Onder “Stand Strong Sport” wordt in deze voorwaarden verstaan: “Stand Strong Sport” 
eenmanszaak. 
 
2. “Stand Strong Sport” is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht onder nummer 
58892451. 
 
3. Onder cliënt wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon 
die/het samenwerkingsverband dat in verband met het leveren van diensten door “Stand Strong 
Sport” een overeenkomst is aangegaan. 
 
4. De cliënt krijgt te allen tijde de mogelijkheid de voorwaarden in te zien, dan wel op de website, 
dan wel schriftelijk. 
 
5. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, 
opdrachten en overeenkomsten tussen “Stand Strong Sport” en cliënt(en). 
 
Aansprakelijkheid 
 
6. “Stand Strong Sport” is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures of andere complicaties 
die kunnen optreden. De sporter is zich er van bewust dat door de fysieke activiteit deze 
blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel 
nalatigheid van “Stand Strong Sport”. 
 
7. “Stand Strong Sport” heeft een inspanningsverplichting. Er is dus geen sprake van een 
resultaatsverplichting. De cliënt kan “Stand Strong Sport” niet verantwoordelijk houden voor het niet 
behalen van de gewenste resultaten. 
 



8. “Stand Strong Sport” is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van de cliënt 
(waaronder mede begrepen: gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens en alle 
mogelijke vormen van schade waarvoor “Stand Strong Sport” niet verantwoordelijk gehouden kan 
worden). 
 
9. Er is sprake van overmacht als: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk 
zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle 
voorzorgmaatregelen niet konden worden vermeden. Hierbij draagt ieder zijn schade. 
 
Uitvoering van de workshop/sportief kinderfeestje 
 
10. “Stand Strong Sport” voert de diensten uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, 
deskundigheid en vermogen. 
 
11. Voor zover het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft “Stand Strong Sport” 
het recht om (delen van het werk) door derden te laten uitvoeren. 
 
12. De cliënt is verplicht om blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid tijdens, voor of na 
de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de 
overeenkomst loopt 
 
13. De cliënt is verplicht geschikte kleding en schoenen te dragen, dit om blessures te voorkomen. 
 
14. Het is de cliënt niet toegestaan deel te nemen aan de activiteiten van Stand Strong Sport, indien 
 
hij/zij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen. 
 
Betalingsvoorwaarden 
 
15. Na de reservering van de workshop/sportief kinderfeestje ontvangt de cliënt een bevestiging en 
een factuur. Zodra de factuur voldaan is staat de reservering vast. 
 
16. Op onze diensten is excl. BTW van toepassing. 
 
17. Besluit de cliënt vroegtijdig te annuleren (minimaal 2 weken van te voren) , dan kan de 
reservering indien mogelijk verplaatst worden naar een andere datum. Volledige terugbetaling is niet 
mogelijk. 
 
18. Besluit de cliënt op de afgesproken dag de workshop/sportief kinderfeestje te annuleren. Dan is 
volledige terugbetaling niet mogelijk. 
 
19. Als de cliënt met minder personen komt dan opgegeven, wordt dat bedrag niet in mindering 
gebracht. 
 
20. Als de cliënt met meerdere personen komt dan opgegeven, dient men dit tijdig per mail door te 
geven en ontvangt men nog een nacalculatie. 
 
21. Komt de cliënt te laat op een workshop/sportief kinderfeestje dan wordt de officiële eindtijd, 
zoals afgesproken, aangehouden. 
 
22. Stand Strong Sport zal de door u verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen. Wij 
geven geen gegevens door aan derden. Bij het plaatsen van een workshop/sportief kinderfeestje 



hebben wij uw naam en adres nodig om de factuur te kunnen opmaken. 
 
Weeromstandigheden 
 
23. Bij regen gaat de uitvoering van een workshop/sportief kinderfeestje gewoon door. 
Mocht de cliënt vroegtijdig besluiten te annuleren (minimaal 1 week van te voren) i.v.m. 
weersomstandigheden ,dan kan de reservering indien mogelijk verplaatst worden naar een andere 
datum of de cliënt kan er voor kiezen om een gedeelte van het totaal bedrag terug te vragen. Bij een 
bedrag van meer dan 200 euro kan de cliënt 40% van het totale bedrag terug krijgen. Bij een bedrag 
van 100 tot 200 euro kan de cliënt 30% van het totale bedrag terug krijgen. Bij een bedrag van 
minder dan 100 euro is een volledige terugbetaling niet mogelijk. 
 
24. Bij code oranje of hoger zal “Stand Strong Sport” de training annuleren. Wij baseren dit op de 
uitkomst van het KNMI. De reservering kan indien mogelijk verplaatst worden naar een andere 
datum of de cliënt krijgt 50% van het totale bedrag terug . Volledige terugbetaling is niet mogelijk. 
 
25. Besluit de cliënt tijdens de uitvoering van een workshop/sportief kinderfeestje, vanwege 
weersomstandigheden te stoppen. Dan is volledige terugbetaling en de reservering verplaatsen niet 
mogelijk. 

 

 

Gekozen recht en jurisdictie 

Op deze voorwaarden, de overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichten is 

uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan uit of samenhangen met 

de (uitvoering van) overeenkomst, de voorwaarden of enige verplichting daaraan gerelateerd, zullen 

indien zij niet op minnelijke wijze kunnen worden opgelost uitsluitend aan de bevoegde rechter 

worden voorgelegd. 

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Stand Strong 

Sport betreffende de deelname van een groepsles. 

 

 

 


