
	  

	  

ALGEMENE VOORWAARDEN MAN UP 
 
Artikel 1. Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
1.1. Activiteit(en): Personal Training, 1 op 1 begeleiding, small group begeleiding, Eat 

Up voedingsplan, MAN-UP trainingsplan, online oefeningendatabase, workshops, 
sportevenementen organisatie, workout concepten.  

1.2. Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die deze overeenkomst aangaat met MAN-UP 
voor begeleiding in voeding sport /bewegingsactiviteiten. 

1.3. Personal Trainer(s): De Trainers of interim/trainers werkzaam voor MAN-UP. 
1.4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn 

herroepingsrecht; 
1.5. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of 

bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 
1.6. Dag: kalenderdag; 
1.7. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van 

producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd 
is gespreid; 

1.8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat 
stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die 
toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie 
mogelijk maakt. 

1.9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af 
te zien van de overeenkomst op afstand; 

1.10. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter 
beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van 
zijn herroepingsrecht.  

1.11. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op 
afstand aan consumenten aanbiedt; 

1.12. Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin 
de deelnemer en MAN-UP schriftelijk overeenkomen dat MAN-UP activiteiten die 
de deelnemer met een van de Personal Trainers heeft afgesproken zal verzorgen aan 
de deelnemer. 

1.13. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de 
ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of 
diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt 
wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

1.14. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het 
sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in 
dezelfde ruimte zijn samengekomen. 

1.15. De Website: Onze website met webadres: www.man-up.nl 
1.16. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de 

ondernemer. 
 

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer 
 
MAN-UP is gespecialiseerd in Personal Training, voedingsbegeleiding, sportspecifieke 
training, sport-/bewegingsactiviteiten voor kinderen/jongeren, organiseren van workshops en 
sportevenementen. 
 
Man-Up V.o.F. 
Allegrolaan 20  
6842 DE Arnhem 
Telefoonnummer: + 316 189 30 116 
E-mailadres: info@man-up.nl 



	  

	  

KvK-nummer: 60547138 
Btw-identificatienummer: NL853956145B01 
 
Artikel 3. Toepasselijkheid 
3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met MAN-

UP en de Deelnemer. 
3.2. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of 

niet uitvoerbaar zijn of worden, dan zullen de overige bepalingen daardoor niet 
beïnvloed raken. De niet geldige bepaling of bepalingen zullen worden vervangen 
door (een) nieuwe bepaling of bepalingen die naar de aard en strekking de 
oorspronkelijke bepaling of bepalingen zo dicht mogelijk benaderen. 

3.3. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn 
slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per 
geval. 

3.4. Ieder gebruik van de diensten van MAN-UP geschiedt geheel voor eigen risico. 
Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of 
deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of 
deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient 
iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. 
 

Artikel 4. Intakeprocedure 
4.1. Om verantwoord onder begeleiding van de organisatie sporten te kunnen waarborgen 

dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te 
hebben gehad.  

4.2. Het anamneseformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan de Organisatie te 
worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zullen de 
activiteiten starten.  

4.3. Veranderingen betreffende uw persoonsgegevens of inschrijving dient u per 
omgaande schriftelijk door te geven aan de Organisatie of via een email naar 
info@man-up.  
 

Artikel 5. Overeenkomst 
5.1. Na de intakeprocedure sluiten partijen een overeenkomst waarin de deelnemer en 

MAN-UP schriftelijk overeenkomen dat MAN-UP activiteiten die de deelnemer met 
een van de Personal Trainers heeft afgesproken zal verzorgen aan de deelnemer. 

5.2. Bij inschrijving via de website of telefonisch heeft de deelnemer het recht om binnen 
14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van 
deelname door dit mede te delen op de wijze zoals beschreven in artikel 5.1. Deze 
bedenktijd geldt niet voor de andere manieren van Inschrijving die zijn beschreven 
in artikel 5.1. 

5.3. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de 
termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. 
Indien de deelnemer binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van 
deelname, en er is geen gebruik gemaakt van de diensten/activiteiten van MAN-UP 
in die periode dan is deze herroeping kosteloos. Als er wel gebruik gemaakt is van 
de diensten/activiteiten van MAN-UP in deze periode, dan kan MAN-UP naar rato 
(vanaf de activering van de deelname tot de dag van de herroeping, inclusief het 
eventuele inschrijfgeld) kosten voor deelname in rekening brengen. 
 

Artikel 6. Tijdstip en plaats 
6.1. Bij de bevestiging van de inschrijving zal MAN-UP meedelen waar en wanneer de 

deelnemer verwacht wordt. Dit is vooraf met de deelnemer overlegd.  
6.2. Indien door welke omstandigheden dan ook een afspraak niet kan doorgaan is MAN-

UP bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip te plannen. Dit dient 



	  

	  

24 uur van te voren bekend te zijn, dit geldt zowel voor MAN-UP als ook de 
deelnemer.  

6.3. Het aantal trainingen met een personal trainer wordt tijdens de intake met de 
deelnemer besproken. De deelnemer kan in overleg met MAN-UP tussentijds het 
aantal trainingssessies met een Personal Trainer verhogen.  
 

Artikel 7. Prijswijzingen 
7.1. Op de diensten van MAN-UP  zijn de tarieven van 21% en in sommige gevallen van 

6% van toepassing. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW tenzij anders 
aangegeven. MAN-UP behoudt zich het recht om tarieven tussentijds aan te passen. 
MAN-UP behoudt zich tevens het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari met 
maximaal 5% te indexeren. De Deelnemer is gerechtigd om de Overeenkomst als 
gevolg van een tariefswijziging te ontbinden mits het een verhoging van meer dan 
5% betreft. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen 
onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op 
ontbinding. 

 
 
Artikel 8. Uitvoering van de opdracht 
8.1. Op MAN-UP rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed 

mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit.  
8.2. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door MAN UP bepaald. 

Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is 
van MAN-UP, kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden 
geplaatst.  

8.3. MAN-UP voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste 
inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een 
inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat MAN-UP niet instaat voor het succes en 
welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening 
bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.  

8.4. MAN-UP behoudt zich per het recht voor om de (groeps)lesfaciliteiten van tijd tot 
tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een 
aangepast(e) groepsles(rooster), het aanpassen van het aantal uren en de tijden 
waarop een groepsles wordt gegeven/ingepland, de soorten groepslessen en de 
inhoud hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een groepsles of het annuleren 
van een of meerdere groepslessen. Deze aanpassingen of annuleringen geven in geen 
enkel geval recht op teruggave van het inschrijvingsgeld. 
 

Artikel 9. Gezondheid 
9.1. De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de 

instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. 
Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met MAN-
UP aan te gaan, zijn arts te raadplegen. 
 
 

Artikel 10. Aansprakelijkheid 
10.1. Voor elke door MAN-UP aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een 

inspanningsverplichting. MAN-UP kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor 
niet behaalde resultaten. Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen 
risico.  

10.2. MAN-UP is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de 
deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.  

10.3. Training- en voedingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico 
opgevolgd.  



	  

	  

10.4. Ook is MAN-UP niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van 
persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband 
met de door MAN-UP georganiseerde activiteiten.  

10.5. MAN-UP is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade 
lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk 
door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of 
geestelijke gesteldheid van de deelnemer.  

10.6. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht 
uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of 
letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart 
hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van 
een schadeactie tegen MAN-UP wegens vergoeding van kosten, schaden en 
interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van 
diensten die MAN-UP aanbiedt. 

10.7. De deelnemer is jegens MAN-UP aansprakelijk wanneer MAN-UP op enigerlei 
wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of 
schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze deelnemer. De 
deelnemer dient MAN-UP te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere 
deelnemers veroorzaakt. 
 

Artikel 11. Ontbinding 
11.1. MAN-UP is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te 

ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts 
gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.  

11.2. MAN-UP behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke 
schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter 
exclusieve beoordeling door MAN-UP, de deelnemer toegang tot MAN-UP 
activiteiten te ontzeggen en de Overeenkomst (per direct) te beëindigen.  

11.3. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer is alleen 
mogelijk op medische gronden met als bewijs een medische verklaring door een 
erkende arts. U kunt verder in geen geval aanspraak maken op restitutie van het 
abonnementsgeld. Het stopzetten van de overeenkomst kan nooit met terugwerkende 
kracht. De vervaldatum van de overeenkomst wordt verlengd en de financiële 
verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting met 
maximaal 6 maanden. 
 

Artikel 12. Betalingsvoorwaarden 
12.1. Bij de bevestiging van de inschrijving zal MAN-UP meedelen wanneer en hoe het 

bedrag dient te worden voldaan.  
12.2. De Deelnemer is inschrijvingsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. 

Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is MAN-UP gerechtigd de deelnemer de 
toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt 
de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De 
verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Daarnaast worden alle 
voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en 
dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan MAN-UP te voldoen. Bij niet 
tijdige ontvangst door MAN-UP van verschuldigde bedragen om welke reden dan 
ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt de incasso nogmaals 
aangeboden inclusief een bedrag van EUR 15,= aan administratiekosten.  

12.3. Indien de deelnemer, ook na ingebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de 
betalingsverplichting voldoet, is de deelnemer in verzuim en worden incassokosten 
in rekening gebracht. MAN-UP is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering 
uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is de deelnemer gehouden om de 
volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals bedoeld in de 
afgesproken overeenkomst alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd 



	  

	  

(zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke 
incassokosten ineens te voldoen. 
 

Artikel 13. Ziekmelding 
13.1. Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt 

verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan MAN-UP.  
13.2. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de 

kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een 
eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal voor 1 
jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een 
erkende arts. 
 

Artikel 14. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen 
14.1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat 

daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen.  
14.2. MAN-UP is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien 

nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden 
ontbonden.  

14.3. Bij ziekte van onze Personal Trainers of bij onvoldoende belangstelling van een 
Groepsles of Small Group Training behoudt MAN-UP het recht desbetreffende 
activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht.  

14.4. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, 
sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.  

14.5. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op 
deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of 
wordt de overeenkomst met een week verlengd. 

 
Artikel 15. Intellectueel eigendom 
15.1. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de 

deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op 
grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld 
en/of toegepast worden door MAN-UP voor de uitvoering van de opdracht, zijn en 
blijven eigendom van MAN-UP.  

15.2. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen 
schriftelijke toestemming van MAN-UP. Alle door MAN-UP verstrekte stukken ten 
behoeve van MAN-UP zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door MAN-UP ten 
behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie.  

15.3. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door MAN-UP zonder 
voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter 
kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom 
van de deelnemer. 
 

Artikel 16. Geschillen 
16.1. Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot MAN-UP. Alle geschillen 

betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de 
daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter van het arrondissement waar MAN-UP is gevestigd.  

16.2. In alle gevallen is het Nederlands recht van toepassing. 
 

Artikel 17. Tot slot 
Door  inschrijving verklaart de Deelnemer deze Algemene Voorwaarden te accepteren en 
hiernaar te handelen. Deze Algemene Voorwaarden zijn terug te vinden op www.man-up.nl 
en op te vragen via info@man-up.nl. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de 
Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen MAN-UP en de Deelnemer. 
 


