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Artikel 1: Begrippen 

De organisatie; HIT Latem, Kouterbaan 35, 9830, Sint-Martens-Latem 

Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van HIT Latem 
waarin de klant een overeenkomst aangaat voor de trainingen bij trainers verbonden aan HIT Latem. 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid 

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij HIT Latem voor het 
deelnemen aan groepstraining en/of personal training. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden 
van toepassing. 

Ieder gebruik van de dienst van HIT Latem is op eigen risico. 

 

Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook 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 3: Inschrijven en bevestiging  

Inschrijving voor de personal training of groepslessen gebeurt online via volgende link: 

https://hitlatem.trainin.app 

Na het aanmaken van een profiel kan de klant zich inschrijven. 

Als bevestiging krijgt de klant een persoonlijke mail met de gegevens van de training.  

Als het maximum aantal deelnemers van een training is bereikt, kan de klant zicht op een wachtlijst 
plaatsen. De klant krijgt bericht zodra er een plaats is vrijgekomen.  

HIT Latem heeft het recht om tot 4u voor aanvang van een les deze te annuleren. In dat geval 
worden in rekening gebrachte credits gecrediteerd. 

Door inschrijving gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden. 
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Artikel 4: Prijs en Betalingsvoorwaarden 

De prijs voor het verrichten van de diensten is deze zoals vermeld op de website. 

HIT Latem heeft het recht de prijzen te wijzigen. Deze wijziging wordt minstens 1 maand op 
voorhand aangekondigd.  

Bij de online inschrijving kan de klant onmiddellijk online betalen of via overschrijving op 
rekeningnummer BE61068910208217 binnen de 7 kalenderdagen na inschrijving. 

 

Bij niet of niet tijdige betaling kan de dienst niet geleverd worden of de traning niet worden 
aangevat. De klant is verantwoordelijk voor het tijdig betalen.  

 

Bij gebreke aan tijdige betaling kan HIT Latem over gaan tot definitieve uitsluiting van de klant en alle 
nog openstaande bedragen onmiddellijk op te eisen. 

 

 

Artikel 5: Annulering en retour 

Annulering van de training of dienst is mogelijk tot uiterlijk 24u voor de aanvang van de training. In 
geval van tijdige annulatie zal HIT Latem de prijs voor de gereserveerde tijd niet aanrekenen.  

Indien de annulatie later dan 24u voor aanvang van de training en/of dienst plaatsvind, dan wordt 
het volledige bedrag aangerekend. 

Tevens, bij niet opdagen van de klant wordt de training en/of dienst aangerekend. 

 

Uitzondering op voorgaande regel is ziekte of onmogelijkheid tot aanwezigheid bevestigd door een 
doktersattest. 

 

Inschrijvingsgeld of resterend inschrijvingsgeld kan enkel geretourneerd worden na voorleggen van 
een geldig doktersattest. 
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Artikel 6: Aansprakelijkheid 

Voor elke door HIT Latem aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. 

HIT Latem kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. 

HIT Latem is niet verantwoordelijk voor diefstal en/of het verloren gaan van zaken tot derden 
toebehorend.  

HIT Latem is niet aansprakelijk als de klant op enige wijze schade lijdt door het niet opvolgen van de 
mondeling of schriftelijk opgegeven instructies door de trainers.  

Deelname aan training of afname van diensten is volledig op eigen risico. 

De klant dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een training. Indien er 
gezondsheidsklachten zijn of twijfel over geschiktheid dient de klant advies in te winnen bij een arts. 

HIT Latem behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te 
sluiten van een deelname aan een training. 

HIT Latem is niet verantwoordelijk voor blessures of enige andere vorm van schade opgelopen door 
het volgen van een training en/of dienst. 

De kosten van een ongeval of letsel zullen geheel door de klant worden gedragen. 

De klant dient HIT Latem te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere klanten veroorzaakt.  

 

 

Artikel 7: Ontbinding 

HIT Latem heeft het recht om de samenwerking met de klant te ontbinden zonder verplichting tot 
schadevergoeding als de klant niet of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst 
voldoet. 

Een beëindiging van de overeenkomst door de klant is allen mogelijk op medische gronden met 
bewijs van een doktersattest door een erkende arts. 

 

 

Artikel 8: Intellectueel eigendom 

Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door HIT Latem 
voor de uitvoering van haar diensten en/of trainingen, zijn en blijven eigendom van HIT Latem. 

 

Publicatie of ander vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke 
toestemming van HIT Latem.  
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Artikel 9: Geschillen 

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot HIT Latem. 

Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de 
daaruit voorvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het 
arrondissement waar HIT Latme is gevestigd.  

 

In alle gevallen is het Belgische Recht van toepassing.  

 

 

 


