Algemene Voorwaarden Studio Next
Definities
Algemene Voorwaarden de onderhavige Algemene Voorwaarden
Gegevens

de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie verkregen
van de Deelnemer

Deelnemer

de persoon die bij Studio Next diensten afneemt in de vorm
van een Training, door daartoe de Overeenkomst met Studio
Next te sluiten, dan wel de persoon die feitelijk aan een
Training van Studio Next deelneemt

Studio Next

de eenmanszaak van Neliët Stam h.o.d.n. ‘Studio Next’ en de
door haar bij de uitvoering van de Overeenkomst
ingeschakelde personen

Overeenkomst

de door Studio Next met de Deelnemer gesloten
overeenkomst inzake de Training

Sessie

de op grond van de Overeenkomst ter uitvoering van de
overeengekomen Training vastgestelde (trainings)sessie

Training

de door Studio Next te leveren diensten op het gebied van
Voeding, Leefstijl en Vitaliteit in de vorm van personal
training/coaching en/of small group training

1.

DE OVEREENKOMST

1.1

De Algemene Voorwaarden zien op alle diensten en activiteiten van Studio Next ten
behoeve van de Deelnemer.

1.2

De Deelnemer dient zich te allen tijde online te registreren door zich in te schrijven bij
Studio Next via de Pay ’n Plan site van Studio Next en/of de website van Studio Next,
waarbij de Deelnemer alle relevante persoons- en adresgegevens verstrekt en waarbij
de Deelnemer zich akkoord verklaart met de inhoud van de Algemene Voorwaarden.

1.3

De registratie van de Deelnemer komt langs elektronische weg (via online registratie) tot
stand. Daarna kiest de Deelnemer uit het aanbod van Studio Next de door hem
gewenste Training. De Overeenkomst komt tot stand door doordat de Deelnemer het
aanbod van Studio Next voor een Training aanvaardt.

1.4

De Overeenkomst wordt aangegaan voor de soort, duur en prijs van de Training zoals is
bepaald in de Overeenkomst.

1.5

De Overeenkomst bevat voor Studio Next jegens de Deelnemer uitsluitend een
inspanningsverbintenis tot uitvoering van de Training.

1.6

Het sluiten van de Overeenkomst door de Deelnemer en het deelnemen aan de Training
geschiedt voor de Deelnemer op eigen risico. De Deelnemer dient zich er zelf van te
vergewissen of deelname aan de Training medisch verantwoord is. Bij twijfel over zijn
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gezondheid is het de verantwoordelijkheid van de Deelnemer om zich daarover zelf
tijdig te laten adviseren door een deskundige.
2.

TRAINING EN TRAININGSLOCATIE

2.1

De Training wordt gegeven op de locatie aan de Nijverheidsweg 18s (3534 AM) te
Utrecht.

2.2

Studio Next is te allen tijde gerechtigd voor de uitvoering van de Training een andere
persoon in te schakelen dan Neliet Stam.

2.3

Ten behoeve van de Training is het de Deelnemer toegestaan gebruik te maken van de
faciliteiten die Studio Next biedt, te weten de kleedkamer, douche en de fitnessruimte.

2.4

Indien de Training op een buitenlocatie plaatsvindt wordt deze tijdig aan de Deelnemer
meegedeeld.

2.5

Studio Next is te allen tijde gerechtigd een andere locatie voor de Training aan te
wijzen.

3

DE TRAINING

Studio Next biedt twee soorten Training aan (in verschillende varianten en met
verschillende prijzen), te weten:
3.1

Personal Training/Coaching
Personal Training/Coaching betreft een persoonlijk trainingsprogramma. Personal
Training/Coaching wordt gegeven aan 1 tot 2 personen per Sessie. De Personal
Training/Coaching Sessies worden door de Deelnemer afgenomen voor het aantal
trainingen en de duur daarvan zoals de Overeenkomst bepaalt.

3.2

Small Group Training
Small Group Training betreft een trainingsprogramma dat gegeven wordt in
groepsverband. Small Group Training wordt gegeven aan meerdere personen. De Small
Group Sessies worden door de Deelnemer afgenomen voor het aantal trainingen en de
duur daarvan zoals de Overeenkomst bepaalt.

4.

BETALING EN VERZUIM

4.1

Betaling van het door de Deelnemer aan Studio Next verschuldigde dient door de
Deelnemer te geschieden conform het bepaalde in de Overeenkomst.

4.2

Bij overschrijding van een betalingstermijn is de Deelnemer van rechtswege in verzuim
en is de Deelnemer over het verschuldigde aan Studio Next de vertragingsrente gelijk
aan de wettelijke handelsrente ingevolge artikel 6:119a BW verschuldigd.
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4.3

Komt de Deelnemer één of meer van zijn verplichtingen tegenover Studio Next niet, niet
volledig of niet op tijd na, dan komen ook alle door Studio Next gemaakte
buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten voor rekening van de Deelnemer,
met als minimum de bedragen berekend volgens het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten respectievelijk het liquidatietarief rechtbanken en
gerechtshoven.

5.

OPSCHORTING EN BEEINDIGING

Studio Next is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten dan wel, te harer keuze, de Overeenkomst te beëindigen, indien de Deelnemer
in verzuim is met de betaling van hetgeen ingevolge de Overeenkomst aan Studio Next
is verschuldigd, dan wel indien Studio Next goede gronden heeft te vrezen dat de
Deelnemer niet aan zijn verplichtingen jegens Studio Next zal voldoen.
6.

AFZEGGEN EN VERPLAATSEN VAN SESSIES DOOR STUDIO NEXT

6.1

Studio Next behoudt zich te allen tijde het recht voor een Sessie af te zeggen.

6.2

Een door Studio Next afgezegde Sessie kan worden ingehaald op een nader met de
Deelnemer in te plannen datum en tijdstip. Indien de afgezegde Sessie niet binnen het
trainingstraject dat volgt uit de Overeenkomst ingepland kan worden, wordt dat traject
verlengd met het aantal Sessies gelijk aan het aantal afgezegde Sessies.

6.3

In geval van opschorting van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 5 komen de
opgeschorte Sessies (in verband met de door Studio Next gemaakte kosten en/of de
door haar geleden schade) te vervallen, waarbij de Deelnemer de uit hoofde van de
Overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd blijft.

6.4

Studio Next kan, indien zij de Deelnemer ongeschikt acht voor de Training, dan wel de
Deelnemer weigerachtig is de veiligheidsadviezen als bedoeld in artikel 8.2 op te volgen,
uitsluiten van het deelnemen aan een Sessie in welk geval deze Sessie vervalt, waarbij
deze in het kader van de Overeenkomst geacht wordt te zijn uitgevoerd.

7.

NO SHOW, AFZEGGEN EN VERPLAATSEN VAN SESSIES DOOR DE DEELNEMER

7.1

Afmelding voor een Sessie door de Deelnemer kan kosteloos geschieden tot 24 uur voor
de Sessie. Bij niet, of niet tijdig, afmelden van een Sessie door de Deelnemer komt de
betreffende Sessie te vervallen, waarbij deze in het kader van de Overeenkomst geacht
wordt te zijn uitgevoerd.

7.2

Een door de Deelnemer tijdig afgezegde Sessie kan worden ingehaald op een nader met
de Deelnemer in te plannen datum/tijdstip, op basis van de beschikbaarheid van Studio
Next.

7.3

Annulering of opschorting door de Deelnemer van de Overeenkomst c.q. (een deel van)
de Training (bijvoorbeeld in geval van een zware blessure, langdurige ziekte,
zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland) is alleen mogelijk met de
schriftelijk verkregen instemming van Studio Next, zulks uitsluitend ter beoordeling
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door Studio Next. Studio Next kan de deelnemer om bewijs vragen van de
omstandigheden op basis waarvan de Deelnemer verzoekt om annulering/opschorting.
8.

VERPLICHTINGEN VAN DE DEELNEMER

8.1

De Deelnemer dient zich te realiseren dat de instructies en adviezen van Studio Next
altijd vrijblijvend worden gedaan en voor eigen risico worden opgevolgd, tenzij het gaat
om veiligheidsinstructies en maatregelen als bedoeld in artikel 8.2

8.2

De Deelnemer is gehouden de door Studio Next gegeven veiligheidsinstructies en
vastgestelde veiligheidsmaatregelen op te volgen. Indien de Deelnemer deze instructies
en/of maatregelen niet opvolgt, kan Studio Next de Sessie en/of de Overeenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen, waarbij de Deelnemer de uit hoofde van de
Overeenkomst overeengekomen prijs jegens Studio Next verschuldigd blijft.

9.

AANSPRAKELIJKHEID

9.1

De aansprakelijkheid van Studio Next (en haar medewerkers en/of personen die zij bij
de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt) is uitgesloten (onder meer, maar niet
uitsluitend) voor:
-

verlies en/of beschadiging/teniet gaan van eigendommen van de Deelnemer;
persoonlijk letsel (waaronder blessures) van de Deelnemer;
directe dan wel indirecte schade van de Deelnemer;

tenzij aan de zijde van Studio Next sprake is van opzet, dan wel bewuste roekeloosheid.
9.2

Studio Next is niet verzekerd voor schade van Deelnemer. De Deelnemer verklaart
jegens Studio Next dat hij is verzekerd voor schade die door hem geleden zou kunnen
worden ten gevolge van de uitvoering van de Overeenkomst en/of het deelnemen aan
de Training en/of (een) Sessie(s). De Deelnemer doet onvoorwaardelijk en
onherroepelijk afstand van zijn recht op schadevergoeding voor directe en/of indirecte
schade (hetzij op grond van de Overeenkomst en/of onrechtmatig handelen) verband
houdende met de uitvoering van de Overeenkomst en/of het deelnemen aan de
Training.

9.3

De Deelnemer is jegens Studio Next aansprakelijk voor door hem toegebrachte schade
aan haar eigendommen.

10.

WEBSITE, DISCLAIMER EN PRIVACY

10.1

Studio Next respecteert de privacy van de Deelnemer en draagt er zorg voor dat de
Gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Studio Next draagt er zorg voor dat de personen die door haar worden ingeschakeld bij
de uitvoering van de Overeenkomst de Gegevens eveneens vertrouwelijk te
behandelen.

10.2

Studio Next gebruikt de Gegevens alleen om de Overeenkomst zo goed mogelijk uit te
voeren. Voor het overige zal Studio Next de Gegevens uitsluitend gebruiken met
Algemene Voorwaarden Studio Next 2021
Pagina: 4

voorafgaande toestemming van de Deelnemer.
10.3

Studio Next zal de Gegevens niet aan derden ter beschikking stellen en zal deze
uitsluitend aan derden ter beschikking stellen diegenen die zijn betrokken bij het
uitvoeren van de Overeenkomst.

10.4

De verstrekte informatie op de website www.studio-next.nl is uitsluitend bestemd voor
algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen,
gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

10.5

Hoewel Studio Next de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling
en het onderhoud van haar website, kan Studio Next niet garanderen dat de verstrekte
informatie compleet, actueel en/of accuraat is.

10.6

De websites van derde partijen waarvan op de website www.studio-next.nl hyperlinks
zijn opgenomen, worden niet door Studio Next gecontroleerd, gemaakt en/of
onderhouden. Studio Next aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de
inhoud van deze gelinkte websites.

10.7

De website www. Studio-next.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het
auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van
deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige
wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige
andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Studio Next.

10.8

Alle foto's en beeldmateriaal die worden gemaakt tijdens de Training zijn eigendom van
Studio Next en kunnen worden gebruikt voor website en marketing doeleinden ten
behoeve van Studio Next.

11.

KLACHTEN

11.1

Een Deelnemer kan een klacht met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst
bij Studio Next indienen. De klacht kan schriftelijk dan wel per e-mail (info@studionext.nl) worden ingediend, dan wel via het contactformulier op de website www.
Studio-next.nl.

11.2

Studio Next beantwoordt een klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier (4)
weken vanaf de datum van ontvangst.
Indien Studio Next verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de
klacht deelt zij dat aan de Deelnemer mede.

12.

RECHT EN FORUMKEUZE

Op de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden is Nederland recht van toepassing.
Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de
Rechtbank Midden-Nederland.
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