
ALGEMEENE VOORWAARDEN – ONLINE BY EXERCISE 

Artikel 1 – Definities  

Inschrijving: Een door de klant ingestuurde en door ONLINE by EXERCISE (hierna te noemen OBE) 

bevestigde aanmelding voor afname van een online coaching dienst waarmee sprake is van 

overeenkomst tussen klant en de OBE.  

Aanmelddatum: De datum waarop de klant zich heeft ingeschreven voor een online coaching.  

Coaching duur: Periode waarin klant recht heeft op ondersteuning- en dienstverlening en toegang tot de 

online coaching omgeving.  

Datum einde coaching: Datum waarop het coaching traject is afgelopen.  

Dienstinformatie: Informatie over de online dienst zoals gepubliceerd op www.onlinebyexercise.com  

Klant: Particulier die bij onlinebyexercise.nl een of meerdere diensten afneemt.  

OBE: ONLINE by EXERCISE is een onderdeel van Sportclub Exercise.  

Coaching: Een door OBE verzorgd coaching traject welke via de OBE App individueel gevolgd word.  

 

Artikel 2 – Aanbod  

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de Online Coaching 

trajecten. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende 

gegevens:  

a. Beschrijving van het coaching traject;  

b. Contact momenten;  

c. De prijs;  

d. Lengte van het trainingstraject;  

e. Beëindigen van het traject.  

 

2. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst tussen Klant en OBE 

nadrukkelijk bekendgemaakt op de website aan de Klant en maken integraal deel uit van de 

algemene informatievoorziening van OBE. De Algemene Voorwaarden zijn integraal van 

toepassing op alle overeenkomsten die OBE met de Klant sluit.  

 

Artikel 3 - Overeenkomst  

1. Door in te schrijven voor de online coaching gaat de klant met OBE een overeenkomst aan voor 

de minimale duur van 3 maanden, alsmede een opzegtermijn van 1 maand en verklaart de 

klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier vermeld.  

2. Je OBE lidmaatschap wordt maandelijks gecontinueerd totdat het wordt opgezegd via de 

website van OBE.  

3. Als je gebruik wilt maken van de OBE, moet je beschikken over internettoegang. Je moet ons 

tevens een of meer betaalmiddelen verstrekken. ‘Betaalmiddel' betekent een actueel, geldig, 

geaccepteerd betaalmiddel dat van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. Je geeft ons toestemming 

om maandelijks je lidmaatschapskosten voor de komende maand af te schrijven via je 

Betaalmiddel, tenzij je je lidmaatschap opzegt vóór je maandelijkse factureringsdatum.  



4. Bij het aangaan van de overeenkomst met OBE beloof je dat je de juiste gegevens heb 

ingevuld bij het aanmelden op de website. OBE slaat deze gegevens op voor normale 

bedrijfsvoering. 

5. Mochten er voor het gekozen traject nog specifieke voorwaarden gelden, dan zijn deze vermeld 

in op de website. 

6. De overeenkomst komt tot stand zodra aanvaarding van het aanbod door de klant OBE heeft 

bereikt en de OBE de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Bevestiging vind direct na inschrijving 

per e-mail plaats.  

7. Bij inschrijving verbindt de Klant zich aan de OBE voor de duur van minimaal 3 maanden en 

verwacht OBE van de Klant dat deze met volle inzet het traject zal volgen. Op deze wijze kan 

OBE garant staan voor beoogd resultaat. Daar staat tegenover dat OBE een hoogwaardig 

coaching traject zal aanbieden. OBE zal aangeven wat van de klant wordt verwacht en haar 

uiterste best doen om de Klant het traject met goed gevolg te laten afronden. 

8. Onze policy is binnen 24 uur vanaf jouw aanmelding contact met je op te nemen. Er kunnen 

altijd vragen op website gesteld worden d.m.v. de chatfunctie.  

 

Artikel 4 – Prijs  

1. De kosten van het traject, de betalingswijze, het eventueel aantal betalingstermijnen, 

inschrijfgeld en andere eventueel bijkomende kosten staan vermeld in het aanbod op de 

webpagina “ONLINE by EXERCISE”.  

2. OBE behoud zich het recht voor om de prijzen te indexeren.  

3. Alle door OBE genoemde bedragen zijn inclusief btw.  

 

Artikel 5 - Betaling  

1. De klant betaald een nieuwe periode vooruit per digitaal aangeboden betalingsverzoek.  

2. De klant is van rechtswege in verzuim zonder dat aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is 

vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde 

vergoeding niet volledig is betaald. OBE mailt de Klant daarop een betalingsherinnering, 

waarna de Klant binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als de Klant ook na 

deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, kan OBE bij de klant de 

wettelijke rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke 

betalingstermijn is verstreken.  

3. Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Klant. 

De vergoeding voor deze incassokosten bedraagt maximaal 15% van het door de Klant 

verschuldigde bedrag.  

Artikel 6 – Herroepingsrecht  

1. De klant mag de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen 

kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht).  

2.  De klant maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail 

een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat de overeenkomst ontbonden moet worden. 

3. Na ontvangst van verzoek tot ontbinding door de OBE zal OBE eventueel teveel betaald 

abonnementsgeld zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de 

overeenkomst refunden.  



4. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de klant gebruik maakt van de 

diensten. 

 

 

 

Artikel 7 - Gevolgen niet nakomen verplichtingen  

1. Als de klant een of meer verplichtingen uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet 

(volledig) nakomt, is de OBE gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten en de 

begeleiding te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen.  

2. De gevolgen van het onderbreken van de begeleiding als bedoeld in lid 1 zijn voor rekening en 

risico van de klant. Deze gevolgen zijn onder andere: 

a. De toegang tot de digitale inlogomgeving wordt ontzegd, updates worden niet meer 

gedaan.  

b. De chatfunctie komt te vervallen.  

3. Het in verzuim zijn door de klant betekent niet dat daarmee de overeenkomst tussen de Klant 

en de OBE is beëindigd.  

 

Artikel 8 - Intellectuele eigendomsrechten  

1. De intellectuele eigendomsrechten op door de OBE geproduceerd studiemateriaal blijven, ongeacht 

de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij de OCE.  

2. Gebruik van content en toegang tot OBE is anders dan voor de eigen gebruik is niet toegestaan, 

evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.  

Artikel 9 - Aansprakelijkheid  

1. De aansprakelijkheid van de OBE is beperkt tot maximaal het door de klant betaalde 

abonnementsgeld.  

2. Alle kennis gedeeld d.m.v. dienst gebruikt van OBE, de brochures, dan wel ander werk, 

voortvloeiend uit, of verband houdend met de online coaching, is op zorgvuldige wijze, en naar 

beste kunnen door OBE ontwikkeld en/of samengesteld. OBE is evenwel op geen enkele wijze 

aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve 

informatie opgedaan uit communicatie, brochures, of enig ander werk voortvloeiend uit, of 

verband houdend met de services, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan 

de zijde van OBE.  

Artikel 10 - Privacy / Wet Bescherming Persoonsgegevens  

1. De door de Klant verstrekte gegevens worden opgenomen in de geautomatiseerde 

administratie van de OBE. Deze gegevens worden intern verwerkt en gebruikt voor een 

verantwoord klantenbeheer, en bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van klanten en het 

toesturen van opleidingsmateriaal alsmede informatie over onze opleidingen of daaraan 

gerelateerde informatie.  

2. OBE kan om de volgende redenen gegevens aan derden verstrekken:  

a. Aan personen die direct betrokken zijn bij de begeleiding van Klanten, zoals coaches.  

3. Klanten beschikken over het recht van toegang tot en verbetering van hun persoonlijke 

gegevens. De OBE houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (CBP).  



Artikel 11 - Wijziging Algemene Voorwaarden  

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door OBE worden gewijzigd. 

Wijzigingen worden tenminste tien kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door 

persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van de OBE. 


