ALGEMENE VOORWAARDEN / GENERAL TERMS AND CONDITIONS
EBP Studio:
EBP Studio BV, te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 81197497. Hierna te
noemen EBP.
Afnemer:
Een natuurlijke persoon of bedrijf, die een traject voor bepaalde of onbepaalde
termijn afsluit voor door EBP georganiseerde en gegeven activiteiten, waaronder
personal training en -coaching, voedingsbegeleiding, groepstrainingen en
events.
Overeenkomst
De overeenkomst komt schriftelijk tot stand door ondertekening van het
inschrij ormulier van EBP of komt digitaal tot stand na accorderen van de
Algemene Voorwaarden op ebpstudio.trainin.app door Afnemer. Hiermee
verklaart de Afnemer akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden. De
overeenkomst wordt aangegaan voor het op het inschrij ormulier aangegeven
dienstenaanbod in de vorm van een rittenkaart met een minimum aantal van 10
of een abonnementsvorm voor 1, 3, 5 of 12 maanden. Door ondertekening van
het inschrij ormulier van EBP door Afnemer verplicht Afnemer zich tot betaling
van de afgesproken diensten van EBP zoals beschreven op de Overeenkomst. De
afgesloten overeenkomst is niet overdraagbaar of toewijsbaar aan anderen.
Prijs en prijswijzigingen
De prijs voor de rittenkaart of het abonnement wordt vooraf overeengekomen.
Eventuele prijsverhogingen worden door EBP 4 weken voorafgaand aan deze
verhoging bekend gemaakt.
Indien een prijsverhoging plaatsvindt dan gaat deze in vanaf de eerstvolgende
rittenkaart of na de lopende abonnementsperiode.
De melding van prijsverhoging is niet van toepassing op prijsaanpassingen die
direct voortvloeien uit de wet, zoals BTW.
Betaling
De sessies dienen per vooruitbetaling of per automatische incasso te worden
voldaan, uiterlijk voor de tweede sessie. Facturen worden digitaal verstuurd en
zijn beschikbaar in de trainin.nl app.
Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim. U wordt hier door EBP
schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde
bedrag binnen 2 weken te voldoen.
Na het verstrijken van een nieuwe betalingsdatum is EBP gerechtigd om
wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex
artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken
van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is EBP bevoegd om deelname
aan geplande sessies te weigeren. Indien u niet aan uw betalingsverplichting
voldoet, is EBP bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.
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Verplichtingen van EBP:
EBP staat ervoor in dat de geleverde diensten constant zijn in niveau, ook bij
vervanging.
EBP staat ervoor in over de kennis te beschikken die redelijkerwijs mag worden
verwacht.
EBP houdt zich aan de Wereld Anti-Doping Code.

Verplichtingen van Afnemer:
Afnemer dient elke (tussentijdse) medische contra-indicatie voor lichamelijke
inspanning te melden bij EBP. EBP verklaart uiterst zorgvuldig met uw
persoonlijke gegevens om te gaan, en zal hieromtrent geen enkele mededeling
aan derden doen. Afnemer dient niet onder invloed van drugs, drank,
medicijnen of als dopinggeduide middelen te zijn tijdens de sessies.
Afnemer dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres,
(bankrekeningnummer) en telefoonnummer zo spoedig mogelijk schriftelijk of
elektronisch aan EBP door te geven.
Annuleringen, te laat komen, abonnement pauzeren
Sessies kunnen tot uiterlijk 24 uur van tevoren worden geannuleerd.
Annuleringen worden door u persoonlijk gemeld bij EBP. Voor gemiste afspraken
waarvoor binnen 24 uur voor de afspraak wordt afgemeld, wordt de volledige
sessie in rekening gebracht. Het is uw verantwoordelijkheid om uw sessies bij te
wonen zoals ze zijn gepland. In het geval van een abonnementsvorm mag tot 24
uur voor de afgesproken les de les binnen dezelfde week worden gewijzigd.
Binnen 24 uur voor aanvang van de afgesproken les vervalt deze mogelijkheid.
Kortdurend pauzeren: u kunt uw abonnement twee keer per jaar kosteloos
pauzeren. Dit kan per maand. Meld dit tot 14 dagen van tevoren per e-mail aan
info@ebp-studio.com.
Langdurend pauzeren: in geval van een langdurige blessure, waarvan de
prognose minimaal acht weken is, of een zwangerschap, kunt u het abonnement
kosteloos pauzeren een periode van minimaal acht weken.
Sessies beginnen en eindigen op het geplande tijdstip. Als de sessie buiten de
schuld van EBP om later start dan gepland, is dat geen reden om de duur van de
sessie uit te breiden buiten de geplande tijd.
EBP kan zonder opgaaf van reden te allen tijde de personal training sessie
afzeggen. EBP zal er alles aan doen om deze sessie op een ander tijdstip in
dezelfde week in te halen, maar kan dit niet garanderen.
Aansprakelijkheid
EBP is tegenover u aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen in de rol van Trainer. EBP is
niet aansprakelijk voor schade aan of vermissingen van eigendommen.
EBP zal zich voldoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De
aansprakelijkheid van EBP is beperkt tot het bedrag van 2.500.000,00 Euro
waarvoor en alleen als EBP aanspraak kan maken op een uitkering van zijn
verzekering. U bent tegenover EBP aansprakelijk voor schade als gevolg van een
toerekenbare tekortkoming en het niet nakomen van uw verplichtingen en voor
schade die voor rekening en risico van u komt.
Recht en forumkeuze:
Op de rechtsverhouding tussen EBP en Afnemer is Nederlands recht van
toepassing. Geschillen zullen in eerste aanleg exclusief worden voorgelegd aan
de bevoegde rechtbank te Amsterdam, voor zover dit rechtens is toegestaan.

