
Algemene voorwaarden Vitaal met Chris. 

 

Vitaal met Chris leefstijlcoach; ingeschreven bij K.v.K. te Emmeloord onder nummer: 67567126. 

Vitaal met Chris is gespecialiseerd in het op een integrale en holistische wijze coachen en begeleiden 

binnen de thema’s beweging, voeding en gedrag, oftewel leefstijlcoaching. 

 

Artikel 1: Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, 

tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

Opdrachtnemer: Vitaal met Chris; leefstijlcoach, gewichtsconsulent en personal trainer.  

Klant: Degene aan wie de leefstijlcoach leefstijladvies verleend wordt. 

Trainingen: Onder trainingen kan onder andere worden bedoeld: hardlopen, wandelen, fietsen, 

zwemmen, boksen, diverse kracht en conditietrainingen, 

Coachgesprek: (Voedings)consulten om gezonde leef(eet)gewoonten te ontwikkelen. 

Overeenkomst: Onder overeenkomst wordt verstaan een getekende offerte. 

 

Artikel 2: Offertes  

Alle offertes van Vitaal met Chris zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is 

gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei 

wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking 

heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

 

Artikel 3: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

1. Indien Vitaal met Chris tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden 

tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

2. Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de 

werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, 

vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering 

van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht. 

 

Artikel 4 Overmacht 

1. Vitaal met Chris is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij 

daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch 

krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening 

komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in 

de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-

voorzien, waarop Vitaal met Chris geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Vitaal met Chris niet 

in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ziekte en arbeidsongeschiktheid van de coach van Vitaal 

met Chris vallen hier ook onder. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, 

extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Op algemene erkende 

feestdagen gaan coachgesprekken en trainingen 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. Vitaal met Chris heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de 



omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat  Vitaal met 

Chris zijn verbintenis had moeten nakomen. 

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid 

1. De Klant bevestigt hierbij dat u in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat u geen medische 

indicaties of medicaties heeft die deelname aan dit programma zou kunnen beperken. Vitaal met 

Chris kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures.  

Klant is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen, opvolgen en informeren van Vitaal met Chris van 

medisch advies m.b.t. medische indicaties of medicatie. Medisch advies kan Klant inwinnen bij uw 

eigen (behandelend) arts. Vitaal met Chris verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens 

om te gaan. 

2. Vitaal met Chris is niet aansprakelijk voor indirecte schade van klant behoudens in geval van opzet 

of grove schuld. 

3. U dient niet onder invloed van drugs, drank, medicijnen of als doping geduide middelen te zijn 

tijdens de training-sessies. 

4. Vitaal met Chris heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. 

 

Artikel 6: Vrijwaring 

1. De Klant vrijwaart Vitaal met Chris voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de 

uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Vitaal met 

Chris toerekenbaar is. 

2. Indien Vitaal met Chris uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant 

gehouden Vitaal met Chris zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen 

dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van 

adequate maatregelen, dan is Vitaal met Chris, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over 

te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Vitaal met Chris en derden daardoor ontstaan, komen 

integraal voor rekening en risico van de Klant. 

 

Artikel 7: Toepasselijk recht en geschillen 

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Vitaal met Chris partij is, is het Nederlands recht van toepassing , 

en is de Nederlandse rechter bevoegd van geschillen kennis te nemen.  


