
Artikel 01: Ingang lidmaatschap
Elk lidmaatschap gaat in op de 1e van de maand. Indien uw lid wordt gedurende de lopende 
maand, wordt naar rato een gebroken maandbedrag in rekening gebracht, waarna per de eerste 
van de volgende maand het lidmaatschap in gaat. Een lidmaatschap heeft een minimale duur van 
12 maanden.

Artikel 02: Opzegging lidmaatschap
a.
Opzeggen is mogelijk via digitale als mede schriftelijke mededeling. Indien wij uw opzegging 
hebben verwerkt ontvangt u hiervan een e-mail bericht ter bevestiging. Deze e-mail is bindend. 
Opzegging dient uiterlijk 1 maand voor het einde van de contract periode te geschieden. Indien 
niet tijdig schriftelijk is opgezegd, wordt het lidmaatschap vervolgd voor de periode van 1 maand. 
Tijdens deze periode blijft de verplichting bestaan de verschuldigde contributies aan Pure Personal 
Training te voldoen, ook wanneer er mogelijk geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten. 
Opzegging van dit lidmaatschap kan geschieden met een opzegtermijn van minimaal 1 maand 
(binnen de 1ste helft van de maand).
b.
Tussentijdse opzegging van uw lidmaatschap is uitsluitend mogelijk indien:
- u een ander woonadres krijgt met een ligging van meer dan 15 kilometer van de club. 
- het voor u als gevolg van een blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest 

van het lidmaatschap gebruik te maken van de sport accommodatie.
- bij onverschilligheid vanuit Pure Personal Training, door gebrek aan discipline en zelfbewustzijn 

van de klant, dat er geen mogelijkheid meer gevonden kan worden tot een optimale 
samenwerking.

c.
Bij een contractduur van 12 maanden heeft u de mogelijkheid na 6 maanden het contract per 
maand op te zeggen. Opzegging van dit lidmaatschap kan geschieden met een opzegtermijn van 
minimaal 1 maand.

Artikel 03: Deactiveren van het lidmaatschap
Indien u als gevolg van een blessure, ziekte of zwangerschap langer dan twee maanden in het 
geheel niet in staat bent van de faciliteiten gebruik te maken, is het (uitsluitend op vertoon van een 
medische verklaring van een arts) mogelijk, het lidmaatschap tijdelijk te deactiveren. Het 
lidmaatschap kan voor maximaal drie maanden worden gedeactiveerd (bij uitzonderlijke 
omstandigheden persoonlijk bespreekbaar). Deactivatie is uitsluitend mogelijk op basis van hele 
kalendermaanden per de eerstvolgende kalendermaand. De einddatum van het lidmaatschap 
wordt automatisch verlengd met dezelfde periode als de duur van de deactivatieperiode. Bij 
bevriezing van het abonnement vervalt het ‘vaste’ trainingsmoment, deze zal in overleg met de 
trainer weer moeten worden ingepland.

Alg. Voorwaarden



Artikel 04: 'Resultaat-garantie'
Het bereiken van resultaat is uiterst persoonlijk, daarom zal Pure Personal Training hier zo 
optimaal mogelijk zijn diensten en service in afstemmen op de doelen en wensen van de klant. Er 
wordt geadviseerd welke contractuele vorm het beste past bij de wensen en behoeften van de 
klant om het gewenste resultaat te bereiken. Het is aan de klant zelf te beslissen of hij/zij meegaat 
in dit advies. Wij stellen per klant een doelgerichte aanpak op waardoor resultaat haalbaar is. Bij 
onvoldoende inzet van de klant kunnen resultaten achter blijven, waarvoor Pure Personal Training 
niet aansprakelijk gesteld kan worden. Restitutie van de lidmaatschap bijdrage is dan ook niet 
mogelijk.  

Artikel 05: Kwaliteitsbehoud van begeleiding
Om kwaliteit van begeleiding zo optimaal mogelijk te houden stelt Pure Personal Training op 
iedere begeleide training, vijf minuten uitlooptijd in verband met onverwachte omstandigheden. 
Ook dient er rekening te worden gehouden met de voorrang welke een begeleide klant (c.q. 
afspraak) heeft m.b.t. het gebruiken van de ruimte en het betreffende trainingsmateriaal, t.o.v. 
klanten die trainen op basis van hun vrije training! Als klant dient men 10 minuten voor aanvang 
van de begintijd van de training aanwezig te zijn voor de gewenste en geadviseerde voorbereiding.

Artikel 06: Openingstijden/ vakantie & tarieven
a.
Pure Personal Training is ten allen tijden gerechtigd de openingstijden en tarieven te wijzigen. 
Tijdens de door Pure P.T. vastgestelde feestdagen behoudt Pure Personal Training zich het recht 
de club te sluiten. Zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of eventuele teruggave 
hiervan noch de mogelijkheid tot het inhalen van deze trainingen. 
b.
M.b.t. vakanties wordt er zo optimaal mogelijk gekeken naar oplossingen om de gemiste trainingen 
in te halen. Bij 1- 3 weken vakantie kan er één training worden ingehaald, ongeacht het aantal 
trainingen binnen het afgenomen abonnement. Bij drie of meer afwezige weken worden er 2 
trainingen ingehaald.
Let wel: trainingen in vakanties van de klant die samenvallen met de vakanties van de trainers van 
Pure P.T. komen te vervallen en hierop geldt geen inhaalrecht! 
Pure P. T. behoudt zich het recht om 3 weken op jaarbasis de accommodatie te sluiten, i.v.m. 
persoonlijke vakantie. Deze vakantieweken hoeven niet aaneensluitend te zijn, maar er bestaat 
wel de mogelijkheid dat 2 weken aaneensluitend vallen! 2 van de 3 welen dat een trainer op 
vakantie gaat komen wat betreft inhaalrecht te vervallen!

Artikel 7: Betaling
a.
De betaling van uw lidmaatschap los je maandelijks af middels SEPA automatische incasso. 
Derhalve ben je gehouden zorg te dragen voor voldoende saldo op je rekening waarvan Pure 
Personal Training gemachtigd is te incasseren.
b.
Het eventuele pro-rata bedrag zoals genoemd in artikel 1 dient per overboeking/incasso te worden 
voldaan voor het eerste bezoek.
c.
De verschuldigde contributie wordt per maand automatisch aan het begin van de maand 
geïncasseerd. Bij een tweede herinnering wordt €40 aan wettelijke incasso in rekening gebracht.
d.
De incasso van verschuldigde bedragen die niet worden voldaan binnen de door Pure Personal 
Training gestelde termijnen, worden overgedragen aan een incassokantoor. Alle gerechtelijke en 
buitengerechtelijke (incasso)kosten die Pure Personal Training moet maken als gevolg van de niet-
nakoming, komen geheel ten lasten van u als lid. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten 
wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom (met een minimum van € 40 per 



vordering). Daarnaast zal vanaf de datum van verschuldigdheid wettelijke rente in rekening worden 
gebracht over de hoofdsom.

e.
Indien Pure Personal Training geen automatische incasso kan uitvoeren of in geval van stornering 
behoudt Pure Personal Training zich het recht uw lidmaatschap per direct op het basistarief terug 
te zetten. Meldingen hierover zullen te alle tijde digitaal plaatsvinden.

Artikel 8: Kledingvoorschriften & handdoekgebruik
In de sport accommodatie dient te allen tijde correcte sportkleding te worden gedragen. Daarnaast 
is het verplicht schone (binnen)sportschoenen te dragen en een handdoek te gebruiken i.v.m. 
hygiëne.

Artikel 9: Orde/instructievoorschriften
a.
Leden dienen zich te houden aan de door Pure Personal Training (dan wel haar medewerkers) 
gegeven instructies en vastgestelde huisreglement.
b.
Door een persoonlijke aanbevolen opwarming (al dan wel verplicht) bestaat de mogelijkheid dat er 
tijd van de training afgaat. Geadviseerd wordt 10 minuten voor aanvang van training aanwezig te 
zijn hiervoor!
c.
Afmelding voor een training dient 24 uur voor aanvang van de training plaats te vinden. Zonder 
tijdige afmelding wordt de training gewoon verrekend en vervalt de inhaalmogelijkheid. Afmelding 
vindt plaats middels een email, telefonisch-, sms- of whatsappcontact. Komt u te laat voor een 
training op afspraak, dan gaat deze tijd van uw training af.
d.
Pure Personal Training hanteert de sport accommodatie op basis van Personal Training (1 op 1 
begeleiding). Dit houdt in dat per trainingsmoment wordt bekeken waar de begeleide training 
plaatsvindt, de klant die vrij traint dient de instructies op te volgen van de trainer. Uitgangsregel 
betreffende hierop is dat de ‘vrij trainers’ trainen in het daarvoor bestemde trainingsgedeelte. 

Artikel 10: Veiligheid en aansprakelijkheid
Het gebruik van de faciliteiten binnen Pure Personal Training geschiedt op eigen risico. Pure 
Personal Training is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of 
enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij Pure Personal Training hierbij opzet of 
grove schuld te verwijten is.

Artikel 11: Conformering overeenkomst
Ieder lid verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de door Pure Personal 
Training opgestelde algemene voorwaarden en in de sport accommodatie gestelde huisregels na 
te leven. Pure Personal Training is te allen tijde gerechtigd om een ieder die zich niet houdt aan de 
voorwaarden/regels de toegang voor een door Pure Personal Training te bepalen duur te 
ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde contributie ontstaat.



Pure PT, gevestigd aan Weltertuijnstraat 31 6419 CS Heerlen, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Site: Http://www.purept.nl 
Adres: Weltertuijnstraat 31 6419 CS Heerlen
Tel. nr.: 0641814101

Functionaris Gegevensbescherming van Pure PT is Jeffrey Beerens en hij is te bereiken 
via jeffrey@purept.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Pure PT verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of 
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam 
- Geslacht
-  Geboortedatum
-  Adresgegevens
-  Telefoonnummer
-  E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of 
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden 
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te 
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke 
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
jeffrey@purept.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Privacy verklaring



Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Pure PT verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 
voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Pure PT verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals 
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Dit inzake facturatie e.d.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Pure PT bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn wat 
gekoppeld is aan de duur van de afgenomen dienst en de verlenging ervan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pure PT verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van 
onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Pure PT gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die 
geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste 
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De 
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en 
jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden 
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website 
optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat 
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is 
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in 
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 
Pure PT en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons 
een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een 
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt 
een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de 
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jeffrey@purept.nl. Om er zeker van te 
zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ 
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je 
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 



Pure PT wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen 
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende 
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/
tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Pure PT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet 
goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze 
klantenservice of via jeffrey@purept.nl. Pure PT heeft voldoende maatregelen genomen 
om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. 
Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Door deze voorwaarden te ondertekenen erken je deze volledig te hebben doorgenomen, 
in acht te nemen en er mee akkoord te gaan.

Naam

Datum

Handtekening 
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