
Algemene voorwaarde personal trainers.

Partijen:

SKY Health The Hague gevestigd te Den Haag 2511 AP aan de Gortstraat 7, rechtsgeldig

vertegenwoordigd door J&J Partners, hierna te noemen: “SKY Health”;

en “Trainer”;

gezamenlijk te noemen: “Partijen”;

Overwegende dat:

SKY Health werkzaam is als sportorganisatie in de sector sport & bewegen;

Sky Health in het kader hiervan faciliteiten ter beschikking stelt aan Trainer;


Trainer personal training werkzaamheden uitvoert onder eigen titel eventueel met ge-

bruik van eigen personeel.


Partijen komen het volgende overeen:

Artikel 1 Het pakket

1.1 Trainer verplicht zich voor de duur van de overeenkomst voor het gekozen pakket het 
aangegeven maandbedrag excl. 21% BTW te voldoen door middel van au-

tomatisch incasso van het rekeningnummer ingevoerd in het systeem 

op naam van de trainer.


1.2 De faciliteiten van SKY Health worden, binnen de duur van het gekozen pakket, be-

schikbaar gesteld op basis van een Fair Use Policy.


Artikel 2 Uitvoering

2.1 Trainer accepteert de voorwaarden in dit contract, de huisregels en de algemene

voorwaarden en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste

wijze uitvoeren van de werkzaamheden.


2.2. Trainer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uit-

voering van de werkzaamheden nodig is, afstemming met SKY Health plaats in geval


van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Partijen bepalen


in onderling overleg wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd. Indien nood-

zakelijk voor de werkzaamheden richt Trainer zich naar de tijdsblokken bij SKY Health.
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2.3 De door SKY Health gegeven en door Trainer aanvaarde opdracht dient voor zover

van toepassing te worden uitgevoerd met inachtneming van door externe partijen

opgelegde sportspecifieke verplichtingen. De sportspecifieke verplichtingen hebben

betrekking op de volgende onderwerpen:


verplichtingen rondom gedrag, oplevering VOG, voorkoming seksuele intimidatie, voor-

koming dopinggebruik, veiligheid (inclusief kledingvoorschriften);


regeling professionaliteit: handhaving beroepscode, onderwerping;

commerciële regulering: sponsoring, commerciële activiteiten, kledingvoorschriften (in

beeld brengen logo, uniforme uitstraling).

Onder externe partijen wordt in deze overeenkomt van opdracht begrepen:

ministeries van VWS en Financiën;

dopingautoriteit;




sponsoren;

NOC*NSF, bonden en internationale koepels van deze sportbelangenbehartigers

(voorbeelden: UEFA, IOC).


Meer specifiek omschreven gaat het hier om door partijen aan sportorganisaties op-

gelegde sportspecifieke verplichtingen waar de sportorganisatie als opdracht gever


in relatie tot de overeenkomst van opdracht geen enkele invloed op heeft. De hier

bedoelde sportspecifieke verplichtingen vallen buiten de instructiebevoegdheid van

SKY Health.

2.4 Er wordt een driemaandelijkse evaluatie gehouden waaraan SKY Health en Trainer

zich op verzoek van de andere partij aan moet bijdragen.

Artikel 3 Duur van de overeenkomst

3.1 Het contract vangt aan op de gekozen datum en wordt aangegaan voor 12 maanden met 
een stilzwijgende verlenging van telkens 1 maand.


Artikel 5 Opzegging overeenkomst

5.1 SKY Health en Trainer kunnen deze overeenkomst opzeggen met inachtneming van

een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient schriftelijk en/ of per email

ontvangen en bevestigd te zijn door SKY Health uiterlijk de laatste werkdag van de


maand voorafgaand de maand waarop het contract zal gaan aflopen, dan wel stil-

zwijgend verlengd zou worden.


5.2 Deze overeenkomst eindigt voorts in de volgende gevallen:


a. door opzegging door SKY Health of Trainer na herhaaldelijk in gebreke te zijn ge-

bleven bij het nakomen van afspraken zoals deze vastgelegd zijn in dit contract, huis-

regels en de algemene voorwaarden. Hiervoor moet schriftelijk en/ of per email een


In gebreke stelling medegedeeld zijn aan de andere wederpartij;

b. overlijden van Trainer;

c. wederzijds (schriftelijk en/ of per email vastgelegd) goedvinden;

d. faillietverklaring, dan wel surseance van betaling van de SKY HEALTH;

e. ontbinding op grond van de wet.
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Artikel 6 Aansprakelijkheid/schade


6.1 Trainer zal zich voldoende verzekeren ter zake zijn aansprakelijkheden, voor zover 
gebruikelijk in de sector sport & bewegen, voor de werkzaamheden die hij en/ of zijn


werknemers verricht. Het polisnummer dient overhandigd te worden.

6.2 De werkzaamheden geschieden voor risico van Trainer en Trainer vrijwaart SKY Health


voor schending van rechten van derden voortvloeiende bij uitvoering van de werk-

zaamheden of samenhangende met de werkzaamheden c.q. deze overeenkomst.


Artikel 7 Rechts- en forumkeuze

7.1 Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht

van toepassing.




7.2 Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen

daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in

Nederland worden voorgelegd.

Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst

Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze

schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Ondergetekenden verklaren akkoord te gaan met de bepalingen in deze overeenkomst, de

huisregels en algemene voorwaarden zoals deze opgesteld zijn door SKY Health.



