
ALGEMENE VOORWAARDEN 9PlUS LIFESTYLE 

 

 
Algemeen 
 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met 

9Plus Lifestyle B.V. (hierna: 9Plus Lifestyle). De geadresseerde van een aanbieding dan wel de 
wederpartij van een overeenkomst (hierna: Overeenkomst) wordt hierna aangeduid met: Klant.  

2. Als een derde, zoals een werknemer, feitelijk van de diensten uit de Overeenkomst gebruik maakt, 
dan wordt die derde hierna aangeduid als: Deelnemer. 

3. Als 9Plus Lifestyle de algemene voorwaarden op enig moment wijzigt, stelt zij haar Klant hiervan tijdig 
voor de wijzigingsdatum op de hoogte. Als een Klant een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij 
de Overeenkomst schriftelijk (w.o. begrepen per e-mail) opzeggen met ingang van de datum waarop 
de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De opzegging dient voor de ingangsdatum van de 
wijziging door 9Plus Lifestyle te zijn ontvangen. 

4. In een aanbieding of overeenkomst vermelde tarieven of prijzen zijn exclusief BTW tenzij schriftelijk 
anders is vermeld. 

 
Overeenkomst 
 
5. Een Overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en kan 

zowel door Klant als door 9Plus Lifestyle met inachtneming van één kalendermaand schriftelijk worden 
opgezegd.  

6. Als de Overeenkomst buiten de verkoopruimte van 9Plus Lifestyle of op afstand tot stand komt, heeft 
de Klant die consument is, het recht om binnen 14 dagen na de dag waarop de Overeenkomst is 
gesloten het recht aan 9Plus Lifestyle mee te delen dat hij afziet van de Overeenkomst, dit zonder 
betaling van een boete en zonder opgaaf van reden (de Bedenktijd). De Bedenktijd geldt niet als er 
sprake is van een bedrijfsfaciliteit met een Klant waar een consument de Deelnemer is. Als Klant 
gebruik maakt van de Bedenktijd, is 9Plus Lifestyle gerechtigd om voor het aantal dagen dat Klant 
gebruik heeft kunnen maken van de diensten en/of faciliteiten van 9Plus Lifestyle, kosten in rekening 
te brengen. 

7. Een Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na schriftelijke toestemming van 9Plus Lifestyle 
worden overgedragen. 

8. Klant en Deelnemer zijn steeds gehouden zich op eerste verzoek van 9Plus Lifestyle te identificeren. 
9. Voor zover de Overeenkomst met 9Plus Lifestyle kwalificeert als een overeenkomst van opdracht van 

wordt toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
Betaling   
10. Facturen van 9Plus Lifestyle dienen steeds binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting, 

verrekening of inhouding te worden voldaan. 9Plus Lifestyle is steeds gerechtigd om vooruitbetaling 
van haar diensten te verlangen.  

11. Bij niet tijdige betaling is Klant van rechtswege in verzuim en is 9Plus Lifestyle gerechtigd de verlening 
van (verdere) diensten op te schorten.  

12. Zodra 9Plus Lifestyle haar vordering ter over incasso uit handen geeft, is Klant buitengerechtelijke 
incassokosten verschuldigd conform de geldende wet- of regelgeving, dan wel 15% van het 
openstaande bedrag, met een minimum van € 50,-.  

13. Vanaf datum verzuim is 9Plus Lifestyle gerechtigd tot een rentevergoeding van 1% rente per maand 
of de wettelijke rente als die hoger is.  

14. 9Plus Lifestyle is gerechtigd om op 1 januari van elk kalenderjaar de tarieven en/of prijzen te 
indexeren met maximaal 5%, mits de Overeenkomst dan tenminste drie maanden van kracht is 
geweest.  

 
Privacy 
15. 9Plus Lifestyle verwerkt persoonsgegevens van de Klant en Deelnemer in overeenstemming met de 

geldenden privacy wet- en regelgeving. 
16. De doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens door 9Plus Lifestyle zijn: het vaststellen en 

monitoren van trainings- en voedingsdoelen van Klant en/of Deelnemer, klant- en 
debiteurenadministratie inclusief eventuele klachtenafhandeling, marketing- en verkoopactiviteiten 
van diensten van 9Plus Lifestyle en/of diensten van derden gerelateerd zijn aan die van 9Plus 
Lifestyle.  

17. Indien een Klant, zoals een werkgever, de diensten van de 9Plus Lifestyle betaalt voor een Deelnemer 
dan wordt Klant desgevraagd uitsluitend geïnformeerd over de data van het gebruik van de diensten 
door Deelnemer en nimmer over de trainings- en voedingsdoelen van Deelnemer. Klant althans 
Deelnemer heeft recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking, 
overdraagbaarheid en bezwaar met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens.  

 
 



 
 
Informatieverplichting 
18. Veranderingen in de persoonlijke situatie van de Klant en/of Deelnemer (o.a. adres- of bankgegevens) 

dienen direct schriftelijk aan 9Plus Lifestyle te worden doorgegeven. 
 

Aansprakelijkheid 
19. 9Plus Lifestyle is nimmer aansprakelijk voor enig letsel, blessure of ongeval van Klant en/of 

Deelnemer of zoekgeraakte en/of beschadigde voorwerpen van Klant en/of Deelnemer van welke aard 
en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van 9Plus 
Lifestyle en/of haar leidinggevenden. 

20. Klant en Deelnemer verklaren dat zij ermee bekend zijn dat door sportbeoefening blessures en/of 
letsel opgelopen kan worden en zij aanvaarden het risico daarop. 9Plus Lifestyle adviseert Klant en 
Deelnemer om zich hiertoe doeltreffend te verzekeren.  

21. Klant respectievelijk Deelnemer verklaren dat zij 9Plus Lifestyle te allen tijde spontaan, ongevraagd 
en onmiddellijk informeren over lichamelijke en/of geestelijke beperkingen in de breedste zin van het 
woord die relevant kan zijn in verband met sportbeoefening. 

22. 9Plus Lifestyle noch haar medewerkers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, de 
beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. 

23. Als een Klant een of meer Deelnemers van de diensten uit de Overeenkomst gebruik laat maken, dan 
vrijwaart Klant 9Plus Lifestyle voor alle aanspraken van Deelnemers wegens blessure, letsel of 
andersziens. 

24. Indien en voor zover 9Plus Lifestyle om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de uitsluiting 
van aansprakelijk in dit artikel, dan is haar aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van 
het totale factuurbedrag over één kalenderjaar van 9Plus Lifestyle aan Klant (voor de betreffende 
Deelnemer) althans tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval 
uitkeert. 

 
Slotbepalingen 
25. Op alle door 9Plus Lifestyle gesloten Overeenkomsten is Nederlandse recht van toepassing en is de 

rechter te Den Haag bevoegd van geschillen kennis te nemen, behoudens voor zover dwingend recht 
een andere bevoegde rechter aanwijst. 


