
 

 

 

De ondergetekenden Paul Appels Sport, Advies & Coaching en “de klant” komen het 

volgende overeen. 

Klantgegevens: 

Achternaam: Voornaam: 

Straat: Postcode, Woonplaats: 
Email in BLOKLETTERS:  
Geboortedatum: M / V 
Telefoon: Mobiel: 

Datum start contract:          Datum einde contract: 

Af te nemen sessies Personal training:      minuten 

Soort training: PT        min          pw €               per training 

Periode van:            maanden Aantal weken:  
Intake €  
Aantal sessies:  
Basic app: € 0 
Pro app: €  
Totaal bedrag €  
Te voldoen in gelijke bedragen van:  €  

 

 

Te behalen doel: 

__________________________________________________________________________ 

 

  

 

Op deze overeenkomst zijn onze Algemene Voorwaarden en Privacy Verklaring van 

toepassing. 

Cursist gaat akkoord met de gestelde bepalingen en verklaart een exemplaar van de 

Algemene Voorwaarden en Privacy Verklaring ontvangen en begrepen te hebben. 

Plaats en datum:  

Handtekening klant: 

 

Handtekening personal trainer:  

Lidnummer: 

____________________ 

Soort training: Personal Training 

Actie:  

 



 
 
 
 
 
Aanvullende afspraken in het kader van Privacy: 
 
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: 
Voor de uitvoering van onze dienstverlening verwerken wij de volgende bijzondere en gevoelige 
persoonsgegevens: 

• Diverse gezondheidsgegevens 
Denk hierbij aan gegevens over gewicht, conditie, blessures, ziekte, zwangerschap en 
allerhande andere gezondheidsgegevens waarover we noodzakelijkerwijs moeten beschikken 
om onze diensten verantwoord en goed uit te voeren. 
 

Middels onderstaande handtekening geeft de klant expliciet toestemming voor de verwerking van de 
hierboven omschreven bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: 

Plaats en datum: 
Naam klant: 
Handtekening klant: 
 

 

• Gegevens over voeding 
Denk hierbij aan voedingsschema’s, genuttigde voeding en andere gegevens waarover we 
noodzakelijkerwijs moeten beschikken om onze diensten verantwoord en goed uit te voeren. 
 

Middels onderstaande handtekening geeft de klant expliciet toestemming voor de verwerking van de 
hierboven omschreven bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: 

Plaats en datum: 
Naam klant: 
Handtekening klant: 
 
 

• Foto’s en video’s 
Denk hierbij aan foto’s die de fysieke voortgang tonen, bewegingsanalyses en andere 
gegevens waarover we noodzakelijkerwijs moeten beschikken om onze diensten verantwoord 
en goed uit te voeren. 
 

Middels onderstaande handtekening geeft de klant expliciet toestemming voor de verwerking van de 
hierboven omschreven bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: 

Plaats en datum: 
Naam klant: 
Handtekening klant: 
 

 
Marketing 
Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden die omschreven zijn in de Privacy 
Verklaring.  
Middels ondertekening geeft de klant expliciet toestemming om recensies, foto’s en video’s te 
gebruiken voor marketing uitingen op papier, op de website van Paul Appels Sport, Advies & 
Coaching, Virtuagym, social media accounts van Paul Appels Sport, Advies & Coaching en andere 
media. 
 

Plaats en datum: 
Naam klant: 
Handtekening klant: 

 
 
Conform de bepalingen in GDPR kan de hierboven gegevens toestemming ten alle tijden ingetrokken 
worden. Voor de intrekking van de toestemming kun je een mail sturen naar info@paul-appels.nl.  

mailto:info@paul-appels.nl


 

 
 
 
 
Algemene Voorwaarden Personal Training (versie mei 2018) 
Dienstverlener: Paul Appels Sport, Advies & Coaching: 

Klant:  

1. Na ondertekening dient het volledig bedrag voldaan te worden in de afgesproken 

termijnen.  

2. Het totaal aantal sessies dient in de overeengekomen periode uitgevoerd te worden. 

Na verloop van de einddatum vervallen de sessies , tenzij anders is aangegeven door 

Paul Appels. Andere afspraken worden genoteerd op het contract.  

3. Bij het opnieuw aangaan van een personal training contract hoeft de klant geen 

intake te betalen. Er wordt wel een nieuwe beginsituatie vastgesteld.  

4. Kan de klant het contract als gevolg van medische redenen niet afmaken, dan kan 

het contract verbroken worden na vertoon van een schriftelijke verklaring door een ter 

zake doende medisch deskundige. De klant stemt er mee in dat er 100 euro 

administratiekosten in rekening wordt gebracht.  

5. Indien de klant als gevolg van een medische reden, gedurende een periode van 

langer dan een maand niet kan sporten, kan op verzoek van de klant, met een 

schriftelijke verklaring van een ter zake doende medisch deskundige, de 

overeenkomst voor maximaal een jaar worden opgeschort. Door deze opschorting 

verschuift de einddatum van het overeengekomen contract. De klant kan deze 

verklaring ook bij de fysiotherapeut op de afdeling van Multifit tijdens een gratis 

spreekuur aanvragen of bij Mijn Fysio Reeshof op de locatie bij EMMA, 

Bijsterveldenlaan 5 

6. De klant kan niet eerder stoppen met de personal training dan de einddatum van het 

contract. Dit om de kwaliteit van trainen te waarborgen en optimaal resultaat te 

garanderen. De personal trainer die gekoppeld is aan een klant zal ten alle tijden de 

besproken sessies afmaken. In uitzonderlijke gevallen neemt een andere personal 

trainer de lessen over op dezelfde of een andere locatie. Zie ook artikel 7. 

7. De klant accepteert dat in een uiterst geval de personal training plaatsvindt op een 

andere locatie van Paul Appels Sport, Advies & Coaching. Locaties op moment van 

afsluiten van deze overeenkomst zijn Bladelstraat 4 te Tilburg, Slibbroek 8 te 

Hilvarenbeek, Bijsterveldenlaan 5 (PT studio bij EMMA). De locaties kunnen ten alle 

tijden door Paul Appels Sport, Advies & Coaching gewijzigd worden. 

8. Wanneer lessen gemist of geannuleerd worden kunnen deze op een ander moment 

binnen de afgesproken contractperiode worden ingehaald. Deze worden niet 

verrekend. 

9. De klant dient minimaal 24 uur van te voren af te melden, anders wordt de training 

alsnog afgeschreven.  

10. Het contract is strikt persoonlijk en kan niet aan iemand anders worden 

overgedragen. 

11. De klant moet zich houden aan het reglement van Multifit. Multifit en Paul Appels 

Sport Advies & Coaching zijn gerechtigd om met onmiddellijke ingang het contract te 

verbreken. De totale kosten dienen alsnog betaald te worden.  



12. Paul Appels Sport, Advies & Coaching is niet aansprakelijk voor eventuele 

ongevallen of verlies van of schade aan eigendommen in en om de sportlocaties of 

tijdens outdoor activiteiten. 

 

 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
De ondergetekenden Paul Appels Sport, Advies & Coaching en “de klant” komen het 

volgende overeen met betrekking tot de Outdoortraining. 

Klantgegevens: 

Achternaam: Voornaam: 

Straat: Postcode, Woonplaats: 
Email in BLOKLETTERS:  
Geboortedatum: M / V 
Telefoon: Mobiel: 

Datum start contract:          Datum einde contract: 

 

Soort rittenkaart:  €               per training 

Periode van:            maanden Aantal weken:  
  
Aantal credits:  
Basic app: € 0 
Pro app: € 0 
Totaal bedrag €  
Te voldoen in gelijke bedragen van:  €  

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 Op deze overeenkomst zijn onze Algemene Voorwaarden en Privacy Verklaring van 

toepassing. 

Cursist gaat akkoord met de gestelde bepalingen en verklaart een exemplaar van de 

Algemene Voorwaarden en Privacy Verklaring ontvangen en begrepen te hebben. 

 

Plaats en datum:  

 

Handtekening klant: 

 

Handtekening personal trainer:  



 

 
 
 
 
 
 
Algemene Voorwaarden Outdoortraining (versie mei 2018) 
Dienstverlener: Paul Appels Sport, Advies & Coaching: 

Klant:  

1. Na ondertekening dient het volledig bedrag voldaan te worden in de afgesproken 

termijnen (1, 2 of 3 termijnen), afhankelijk van de rittenkaart. 

2. Het totaal aantal ritten dient binnen de geldigheidsduur van de kaart opgenomen te 

worden. Na verloop van de geldigheid vervallen de ritten , tenzij anders is 

aangegeven door Paul Appels. Andere afspraken worden genoteerd op het contract.  

3. De klant stemt er mee in dat de 10 rittenkaart 3 maanden geldig is, de 20 rittenkaart  

6 maanden geldig is en de 30 rittenkaart 12 maanden geldig is.  

4. Elke nieuwe klant mag een gratis proeftraining aanbieden aan een nieuwe potentiële 

klant.  

5. Voor elke nieuwe aangedragen klant worden 5 ritten toegevoegd op het account van 

de bestaande klant.  

6. Kan de klant het contract als gevolg van medische redenen niet afmaken, dan kan 

het contract verbroken worden na vertoon van een schriftelijke verklaring door een ter 

zake doende medisch deskundige. De klant stemt er mee in dat er 100 euro 

administratiekosten in rekening wordt gebracht.  

7. Indien de klant als gevolg van een medische reden, gedurende een periode van 

langer dan een maand niet kan sporten, kan op verzoek van de klant, met een 

schriftelijke verklaring van een ter zake doende medisch deskundige, de 

overeenkomst voor maximaal een jaar worden opgeschort. Door deze opschorting 

verschuift de einddatum van het overeengekomen contract. De klant kan deze 

verklaring ook bij de fysiotherapeut op de afdeling van Multifit tijdens een gratis 

spreekuur aanvragen of bij Mijn Fysio Reeshof op de locatie bij EMMA, 

Bijsterveldenlaan 5 

8. De klant accepteert dat hij of zij elke week automatisch wordt ingepland op de 

gewenste trainingsdag. De klant is zelf verantwoordelijk om deze les minimaal een 

uur van te voren te annuleren wanneer hij of zij niet kan sporten. Anders wordt de 

training alsnog afgeschreven.  

9. Wanneer de klant binnen 13 maanden na ingang van het contract schriftelijk aangeeft 

een nieuwe rittenkaart af te nemen, wordt dat verzoek beschouwd als een verzoek tot 

verlengen van het getekende contract met de bijbehorende voorwaarden, tenzij 

andere voorwaarden worden bevestigd door beide partijen. Ieder aansluitend 

volgende verzoek wordt overeenkomstig behandeld, ook als deze wordt gedaan na 

13 maanden na ingang van het contract. Paul Appels Sport, Advies & Coaching kan 

altijd verzoeken om een nieuw contract te ondertekenen.  

10. Paul Appels Sport, Advies & Coaching is niet aansprakelijk voor eventuele 

ongevallen of verlies van of schade aan eigendommen in en om de sportlocaties of 

tijdens outdoor activiteiten. 


