
Algemene voorwaarden 

Definities
- Onder Kaats Coaching vallen alle activiteiten die onder de zelfde handelsnaam worden 

ontplooid. Zoals, maar niet beperkt tot: Personal training, (online) coaching en BARTS 
BOOTCAMP.

- Kaats Coaching is de verkoper.
- De coachee, klant is de koper.
- Onder diensten worden alle trainingen en coaching sessies verstaan waarbij de koper geen 

fysiek voorwerp in handen krijgt na de aankoop. 
- Onder producten worden alle fysieke voorwerpen verstaan die de koper in handen krijgt na de 

aankoop.
- De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van de verkoper. 

En geldt zowel voor de aankoop dan wel de consumptie van de aankoop.
- De algemene voorwaarden zijn er om de aankoop voor zowel koper als verkoper veilig en 

plezier te laten verlopen. Zowel koper als verkoper hebben de verplichting zich te houden aan 
de algemene voorwaarden.

- Van de algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken tenzij dit expliciet schriftelijk wordt 
bevestigd door de verkoper.

- De algemene voorwaarden gaan in op het moment dat:
- De koper de offerte, en de daarbij meegeleverde algemene voorwaarden schriftelijk 

accepteert.
- Bij het uitblijven van een schriftelijke bevestiging geldt dat het betalen van het offerte bedrag 

ook geldt als een acceptatie van de algemene voorwaarden. 
- De koper de algemene voorwaarden accepteert door dit in de webshop te bevestigen
- De koper de algemene voorwaarden accepteert door dit op de online coaching pagina te 

bevestiging

Trainingen & Lifestyle coaching

- Diensten worden voor de afgesproken duur aangeboden. Deze duur gaat in op het afgesproken 
tijdstip. De koper is zelf verantwoordelijk om zich op het afgesproken tijdstip voorbereid te 
melden.

- Wanneer de koper te laat is voor een afspraak gaat deze verloren tijd ten koste van de duur van 
de dienst. 

- Wanneer de koper te laat is voor meer dan 50% van de duur van de dienst behoudt de trainer 
het recht om de dienst niet te laten doorgaan. Deze dienst wordt wel in rekening gebracht.

- Tijdens Kaats Coaching Personal Training en lifestyle coaching zal er nooit zonder toestemming 
beeldmateriaal worden gemaakt of worden gepubliceerd zonder vooraf gegeven toestemming. -

- De koper is zelf verantwoordelijk om tijdens fysieke intakes, dan wel online inschrijven eerlijke, 
correcte en complete informatie te verschaffen. Dit zijn bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot 
medische condities, gebruik van medicatie en zwangerschappen.

- De koper is zelf verantwoordelijk voor enige schade en of letsel dat voortvloeit uit het 
verstrekken van incomplete dan wel onjuiste informatie.

- De klant kan tot 24 uur voor de afgesproken dienst zijn dienst kosteloos verzetten of afzeggen
- Kaats Coaching diensten zijn niet overdraagbaar aan derden
- Op Kaats Coaching diensten wordt geen restitutie verleend. Uitzondering hierop is herroeping.  



Online coaching
- Online coaching is een online dienst op abonnementsbasis. 
- Bij het accepteren van de algemene voorwaarden en het versturen van het online coaching 

inschrijf formulier is er sprake van een overeenkomst en de daarbij behorende verplichtingen.
- Online coaching wordt aangegaan voor een minimale duur van drie maanden en is daarna 

maandelijks opzegbaar.
- De eerste maandtermijn van Online Coaching gaat in op het moment dat de koper de 

(inlog)gegevens van de koper ontvangt.
- Bij de opzegging wordt een volledige kalendermaand opzegtermijn in acht genomen. 
- De verkoper is verplicht om binnen vijf werkdagen na de betaling de koper zijn online dienst te 

leveren.
- De verkoper is verplicht om de opzegging te bevestigen en hierbij het volgende te benoemen:

- De opzegdatum
- Tot wanneer de dienst met inachtneming van de opzegtermijn loopt. 
- Of en wanneer er een laatste betaling plaats vindt. 

Verkoop en betalen
- Van een verkoop is sprake wanneer:

- De koper de offerte geaccepteerd
- De koper een bestelling in de webshop plaatst
- Er schriftelijk een dienst of product en een prijs is overeengekomen
- De koper het inschrijfformulier voor online coaching verzend 

- Bij een verkoop is de verkoper verplicht tot het leveren van dienst of product.
- Bij een verkoop is de koper verplicht tot het betalen van het bedrag van de dienst/product 
- Betalen bij Kaats Coaching kan, met uitzondering van de webshop, contact, per overboeking of 

via Ideal. 
- Producten en diensten dienen vooraf betaald te worden. 
- De verkoper heeft het recht om zijn verplichtingen te staken tot er een betaling van de 

betreffende diensten heeft plaatsgevonden. 
- Indien de koper een betaalverplichting voor meerdere Kaats Coaching producten en of diensten 

heeft en een van deze betaalverplichtingen verzuimt behoudt de verkoper het recht om tevens 
de overige diensten te staken.

- Online Coaching dient vooruit betaald te worden. 
- De betaling van iedere nieuwe maand online coaching wordt 5 dagen voor het verstrijken van de 

huidige maand gefactureerd. En dient binnen tien dagen betaald te worden.
- Wanneer de betaling niet 5 dagen na het ingaan van een nieuwe maand online coaching 

betaald is behoudt de verkoper het recht om de koper de toegang tot zijn pagina te ontzeggen 
en de coaching te staken.  

Prijzen
- De huidige prijzen van Kaats Coaching producten en of diensten worden op de volgende 

plekken aangegeven:
- In de webshop
- Onder ‘Aanbod’

- Bij het aanschaffen van producten en of diensten maakt de koper aanspraak op de geldende 
prijzen. 

- Kortingen die op producten gelden zijn niet te combineren met andere kortingen tenzij expliciet 
anders wordt vermeld. 

- Wanneer de koper aanspraak maakt op twee verschillende kortingen kan de koper aangeven op 
welke korting hij gebruik wilt maken. Wanneer de koper dit niet doet maakt hij automatisch 
aanspraak op de voor hem, in die aankoop, meest gunstigste korting. 

- De verkoper behoudt zich het recht om de prijzen voor alle producten en diensten naar eigen 
inziens aan te passen. 

- De verkoper zal 14 dagen voor het veranderen van de prijzen op de site kenbaar maken dat er 
een prijsverandering zal plaatsvinden.



- Huidige kopers van een dienst behouden het recht om bij een aansluitende herhaling aankoop 
van dezelfde dienst aanspraak te maken op de oude voor hem geldende prijs.

- Indien een koper langer dan 10 werkdagen tussen het consumeren van de laatste dienst en de 
herhalingsaankoop laat zitten geldt voor hem de nieuwe prijs.

- De verkoper behoudt het recht om individuele prijsafspraken te maken. Aan deze individuele 
prijsafspraken kunnen door derden geen rechten worden ontleent.    

Webshop
- In de webshop kunnen aankopen worden gedaan door het volgende proces te doorlopen:

- Het selecteren van een of meerdere producten/ diensten
- Het controleren van de gekozen producten/diensten in de winkelwagen
- Het invullen van de persoonlijke gegevens 
- Het selecteren van de verzendmogelijkheden
- Het selecteren van een betalingsmogelijkheid 
- Het betalen of accepteren van een factuur

- Wanneer de klant een betalingsmethode heeft gekozen en de bestelling heeft verzonden is er 
sprake van een verkoop. 

- De koper kan kiezen voor het kopen op factuur. De verkoper verzend het product / vangt aan 
met de dienst wanneer de factuur is betaald. 

- Producten kunnen op afspraak worden afgehaald.
- Producten worden binnen 5 werkdagen verzonden. Afhankelijk van de bezorgdienst zal het 

product een aantal dagen later worden bezorgd. 
- Speciale producten kunnen een afwijkende afleverdatum hebben. Deze afleverdatum zal bij het 

product in de webschop vermeld staan.
- Wanneer een dienst wordt afgenomen neemt de verkoper binnen 24 uur contact op. 

Klantenservice
- Wanneer een bestelling is geplaatst maar de koper heeft een fout gemaakt kan deze de fout 

corrigeren door binnen 24 uur na de bestelling een verzoek tot correctie te mailen naar 
bart@kaats-coaching.com. Gebeurd dit niet binnen 24 uur wordt er van uit gegaan dat de 
bestelling naar juistheid is geplaatst en zodoende behandeld kan worden. 

- Wanneer de koper onzeker over een product is, advies wilt inwinnen of meer wilt weten kan de 
koper contact opnemen door een mail te sturen naar bart@kaats-coaching.com

- De verkoper zal bij vragen of correcties binnen 24 uur reageren. 
- Bij aankopen in de webshop heeft de koper 14 dagen herroepingsrecht en kan in deze 14 dagen  

de aankoop ongedaan maken. 
- Bij het ongedaan maken van een aankoop wordt de dienst/ het product + de verzendkosten 

terug betaald. 
- Terugbetaling van ongedaan gemaakte aankopen geschiedt middels overboeking. 
- Terugbetaling vindt plaats na terugzending van het product.
- Bij het ongedaan maken van een aankoop zijn de kosten voor het retourneren van het product 

voor rekening van de koper. 
- Bij retour wordt het product door de verkoper gecontroleerd. Indien blijkt dat het product gebruikt 

of beschadigd is keurt de verkoper de herroeping niet goed. 
- In bovenstaand geval kan de koper er voor kiezen het product af te staan of terug te laten 

zenden. In het laatste geval zal de verkoper verzendkosten in rekening brengen. 
- Ook diensten kunnen herroepen worden. Wanneer er echter een dienst al reeds is uitgevoerd 

brengt de verkoper het volledige bedrag van de aankoop in rekening. 
- Wanneer er een product een defect heeft dient dit gemeld te worden door een mail te sturen 

naar bart@kaats-coaching.com. In dit geval neemt de verkoper de kosten voor verzending 
voor rekening.
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