
Algemene Voorwaarden KickStart CrossFit 
 
De artikelen 1 tot en met 8 zijn van toepassing op alle producten, diensten en 
rechtshandelingen van en met KickStart CrossFit. 
De artikelen 9 tot en met 12 zien toe op specifieke diensten of producten van KickStart 
CrossFit en zijn in aanvulling op de artikelen 1 tot en met 8 van toepassing. 
 

Artikel 1       Definities  
1.1  KickStart CrossFit: De heer Jan Wouter Wiersma, als zelfstandige ingeschreven in de 
Kamer van Koophandel onder nummer: 52787370, tevens handelend onder de naam 
‘KICKSTART CROSSFIT’, als ook (toekomstig) personeel dat werkzaam is voor KickStart 

CrossFit, als ook eventueel door KickStart CrossFit ingeschakelde derde(n);   
1.2 Opdrachtgever: natuurlijk persoon aan wie door KickStart CrossFit een training of andere 
activiteit wordt gegeven, danwel diens wettelijke vertegenwoordiger(s), danwel de 
vennootschap die KickStart CrossFit de opdracht verstrekt tot het leveren van een training of 

een andere activiteit;  
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen KickStart CrossFit en opdrachtgever, waarvan 

deze algemene voorwaarden integraal deel uit maken;   
1.4 Dienstverlening: de diensten die KickStart CrossFit aan opdrachtgever levert, zoals 
deelname aan -en begeleiding bij- verschillende groeps- en/of privé-activiteiten en/of 

andere trainingsvormen.  
1.5 Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk 
1.6 SportBit manager: de software-applicatie, welke door Kickstart CrossFit wordt 
afgenomen bij Dex Online Services en waarmee Kickstart CrossFit onder meer de 
ledenadministratie, debiteurenbeheer en agenda beheert. Facturatie wordt verzorgd door 
MultiSafePay 
 
Artikel 2        Toepasselijkheid 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van 
KickStart CrossFit, zodra opdrachtgever akkoord is gegaan met de overeenkomst. Bij 
opeenvolgende overeenkomsten worden deze algemene voorwaarden bekend 
verondersteld. 
2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever 
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
2.3 Bij het sluiten van de overeenkomst worden onderhavige algemene voorwaarden 
(digitaal) ter hand gesteld. Opdrachtgever stemt met het aangaan van de overeenkomst in 
met de bepalingen uit de algemene voorwaarden, die integraal van toepassing zijn op de 

overeenkomst. Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de overeenkomst geldt zijdens 
Opdrachtgever als aanvaarding van deze algemene voorwaarden. 
2.4 KickStart CrossFit is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De 
gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing. De laatste versie van de algemene 
voorwaarden zal telkens worden gepubliceerd op de website van KickStart CrossFit 

(http://kickstartcrossfit.com/nl/voorwaarden.pdf).    
2.5 Slechts in onderling overleg kan worden afgeweken van de algemene voorwaarden, 
welke afwijking slechts tussen Partijen geldend is, nadat deze afwijking tussen Partijen 

schriftelijk is bevestigd.  

  

http://kickstartcrossfit.com/nl/voorwaarden.pdf


Artikel 3 Totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst 
3.1 Een overeenkomst met KickStart CrossFit komt tot stand door middel van een aankoop 
in SportBit manager, danwel door middel van een (mondelinge) aanvaarding door 
Opdrachtgever van een aanbod van KickStart CrossFit. 
3.2 De overeenkomst tussen KickStart CrossFit en Opdrachtgever is voor beide Partijen niet 
overdraagbaar. Het is KickStart CrossFit wel toegestaan de door Opdrachtgever afgenomen 
diensten uit te laten voeren door een door KickStart CrossFit ingeschakelde derde. 
3.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen betreffen de diensten van 

KickStart CrossFit een inspanningsverplichting.     
3.4 Tenzij door Opdrachtgever anders schriftelijk aangegeven, verkeert Opdrachtgever in 
een goede lichamelijke en geestelijke staat en lijdt Opdrachtgever niet aan een aandoening, 
die deelname aan de dienstverlening van KickStart CrossFit kan beperken. Opdrachtgever 
verklaart ermee bekend te zijn dat Opdrachtgever zich heeft ingeschreven voor een 
programma met fysiek inspannende activiteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot, 
gewichtheffen, gymnastics, hardlopen, boksen, ontspanningsoefeningen en het gebruik van 
diverse conditie- en trainingsapparatuur. 
3.5 Opdrachtgever is verplicht KickStart CrossFit voor aanvang van iedere training te 
informeren over feiten en omstandigheden die voor uitvoering van de opdracht van belang 
kunnen zijn. Met het aangaan van de overeenkomst verklaart Opdrachtgever er mee bekend 
te zijn dat informatie, die Opdrachtgever heeft over diens gezondheidsstatus of eerdere 
(ongewone) ervaringen bij fysieke inspanning, de veiligheid en waarde van de training kan 
beïnvloeden. Opdrachtgever verplicht zich tot het onmiddellijk melden van ongewone 
(fysieke) gewaarwordingen tijdens of vlak na de trainingen. Uitvoering van deze verplichting 
valt onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever, ongeacht of hiernaar door KickStart 
CrossFit wordt geïnformeerd. De op basis van dit artikel aan KickStart CrossFit verstrekte 
informatie valt onder de werking van artikel 7 (Geheimhouding).  
3.6 Het staat KickStart CrossFit en/of zijn medewerkers en/of door hem ingeschakelde 
derden te allen tijde vrij om Opdrachtgever voor aanvang van een training, of gedurende 
een training, (verdere) deelname aan die training te ontzeggen, indien de (fysieke) 
gesteldheid van Opdrachtgever daartoe naar inzicht van KickStart CrossFit lijkt te noodzaken. 
Het is Opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan om onder invloed van alcohol of 
verdovende middelen in de zin van de Opiumwet aan de dienstverlening deel te nemen. 
3.7 Opdrachtgever is gedurende een training verplicht de (mondelinge) aanwijzingen van 
KickStart CrossFit op te volgen en zich jegens eventuele andere deelnemers gepast te 
gedragen. Indien Opdrachtgever handelt in strijd met diens eigen veiligheid, in strijd met 
andermans veiligheid of zich jegens een ander ongepast gedraagt, staat het KickStart 
CrossFit vrij om Opdrachtgever verdere deelname aan de training te ontzeggen. 
3.8 Ontzegging van (verdere) dienstverlening op basis van de artikelen 3.6 of 3.7 leiden niet 
tot een terugbetalingsverplichting aan Opdrachtgever van de aan die training verbonden 
vergoeding. 
3.9. Een door Opdrachtgever aangeschafte rittenkaart is gedurende een termijn van vier 
kalendermaanden geldig en is niet overdraagbaar. Na ommekeer van vier kalendermaanden 
komen eventueel niet benutte ritten te vervallen, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op 
restitutie van de aanschafprijs van de niet-benutte ritten. De in dit artikel genoemde termijn 
vangt aan vanaf het moment dat de rittenkaart in SportBit manager is aangeschaft en 
nadrukkelijk niet vanaf het moment dat de eerste training op basis van die rittenkaart heeft 
plaatsgevonden. 



3.9 Doorlopende overeenkomsten (abonnementen) kennen een opzegtermijn van één 
kalendermaand. Een opzegging door Opdrachtgever dient kenbaar te worden gemaakt door 
middel van een e-mail aan administratie@kickstartCrossFit.com.  
 

Artikel 4        Overmacht  
4.1 Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming 
verstaan. Hiervan is sprake bij omstandigheden buiten de wil van KickStart CrossFit, en 
verder iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van KickStart CrossFit waardoor 

redelijkerwijze niet de naleving van de overeenkomst kan worden gevergd.  
4.2 Onder overmachtssituaties worden onder meer verstaan: technische storingen, 
bijzondere weersomstandigheden, ziekte van de heer Jan Wouter Wiersma, personeel en 
hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, waterschade, molest, 

overstroming en beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief.  

4.3 Indien KickStart CrossFit wegens overmacht de dienstverlening gedurende langere tijd 
niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit 
redelijkerwijs niet mogelijk is, is KickStart CrossFit niet gehouden om de overeenkomst na te 
komen, en kan de overeenkomst door één der Partijen door middel van een schriftelijke 
kennisgeving worden ontbonden. Reeds betaalde bedragen, voor nog niet afgenomen 
diensten, zullen alsdan worden gerestitueerd. 
4.4 KickStart CrossFit heeft de bevoegdheid om nakoming van de overeenkomst op te 
schorten voor de duur van de belemmering. 
  
Artikel 5       Tarieven en betaling 
5.1 In SportBit manager of op het aanbod van KickStart CrossFit worden de geldende 
tarieven vermeld. De vermelde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders staat 
vermeld. 
5.2 Betaling van de verschuldigde bedragen voor diensten via SportBit manager worden via 
automatische incasso voldaan. Opdrachtgever verleent voor een automatische incasso bij 
aanschaf van het product en daarmee ten aanzien van opvolgende producten of diensten. 
5.3 Betaling van de verschuldigde bedragen voor diensten, die niet via SportBit manager 
worden aangeboden, dient zonder opschorting of verrekening voorafgaande aan de aanvang 
van de dienstverlening te geschieden, tenzij aan de opdrachtgever een wettelijke 
bevoegdheid tot opschorting/verrekening toekomt, op basis van een door KickStart CrossFit 
verstrekte factuur. 
5.4 Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen 

en/of verschuldigde bedragen komen voor rekening van opdrachtgever.  
5.5 Indien tijdige betaling uitblijft is KickStart CrossFit steeds bevoegd tot opschorting van de 
dienstverlening, dan wel ontbinding van de overeenkomst zonder dat KickStart CrossFit 

schadeplichtig is jegens Opdrachtgever.  
5.6 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting uit hoofde van de 
overeenkomst met KickStart CrossFit, ook in gevallen waarin Opdrachtgever de producten 
en/of diensten ten behoeve van een derde partij afneemt. 
5.7 In het geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de Opdrachtgevers ieder 
hoofdelijk aan KickStart CrossFit verbonden voor de gehele betaling van de overeengekomen 
vergoeding. 
  
Artikel 6        Aansprakelijkheid 



6.1 Voor elke door KickStart CrossFit aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een 
inspanningsverplichting. KickStart CrossFit kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor 

niet behaalde resultaten.   
6.2 KickStart CrossFit is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van 
de dienstverlening die het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid bij het uitbrengen 

van adviezen en/of het uitvoeren van de dienstverlening.  
6.3 KickStart CrossFit is niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade 
welke aan of bij opdrachtgever is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of 

namens KickStart CrossFit geleverde zaken en/of diensten.  
6.4 KickStart CrossFit is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, 
door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan Opdrachtgever toebehorende zaken 

verloren gaan of anderszins schade oplopen.  
6.5 KickStart CrossFit is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever op enigerlei andere wijze 
schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke 
instructies van of namens KickStart CrossFit, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke 

gesteldheid van opdrachtgever.  
6.6 KickStart CrossFit is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens 

Opdrachtgever verschafte onjuiste en/of onvolledige informatie.  
6.7 KickStart CrossFit is in de hiervoor genoemde gevallen uitsluitend aansprakelijk indien 

sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van KickStart CrossFit.  
6.8 Mocht KickStart CrossFit ondank het hiervoor bepaalde toch gehouden zijn schade te 
vergoeden, dan is iedere aansprakelijkheid van KickStart CrossFit beperkt tot het door de 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van KickStart CrossFit te dier zake uitgekeerde bedrag, 

vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.  
6.9 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht 
plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door KickStart 
CrossFit voor de schadeveroorzakende dienst in rekening is gebracht, met een maximum van 
zes maanden. 
6.10 Opdrachtgever vrijwaart KickStart CrossFit voor iedere aanspraak van een derde, welke 
aanspraak gebaseerd op de stelling dat die aanspraak voortkomt uit de (uitvoering van de) 
overeenkomst tussen Partijen. 
6.11 De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking van KickStart CrossFit wordt 
mede bedongen ten behoeve van derden die door KickStart CrossFit voor uitvoering van de 
opdracht worden ingeschakeld, tenzij Opdrachtgever en deze derde een rechtstreekse 
(contractuele) relatie zijn aangegaan. 
  
Artikel 7        Geheimhouding en Persoonsgegevens 
7.1 KickStart CrossFit is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij 
in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie 
geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de 
aard van de informatie. 
7.2 Indien KickStart CrossFit op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke 
uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of rechter aangewezen 
derde (mede) te verstrekken, en KickStart CrossFit zich te dier zake niet kan beroepen op 
een wettelijke dan wel door de rechter erkende of toegestaan recht van verschoning, dan is 
KickStart CrossFit niet gehouden tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan 
opdrachtgever en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op 



grond van enige schade hierdoor ontstaan. 
7.3 KickStart CrossFit verwerkt de persoonsgegevens van Opdrachtgever ten behoeve van 
een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een 
goede ledenadministratie. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk 
ten behoeve van het genoemde doel en zullen niet worden verstrekt aan derden. 
7.4 Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van Opdrachtgever (bijv. adres- of 
bankgegevens) dienen direct aan KickStart CrossFit te worden doorgegeven. 
7.5 Tijdens een activiteit van KickStart CrossFit kunnen fotografische, video en/of 
andersoortige opnamen van groepen en/of individuen gemaakt worden voor redactionele of 
promotionele doeleinden. KickStart CrossFit kondigt dit voorafgaande aan de activiteit aan, 
waarbij aan de deelnemers mondelinge toestemming voor publicatie wordt verzocht. Die 
mondelinge toestemming wordt geacht te zijn gegeven, indien Opdrachtgever niet binnen 
24 uur na die activiteit zijn/haar bezwaar schriftelijk (waaronder mede via e-mail) aan 
KickStart CrossFit kenbaar maakt.  
   
Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen 
8.1 Op de overeenkomst tussen KickStart CrossFit en opdrachtgever alsmede onderhavige 
algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een bij de 
overeenkomst betrokken partij buiten Nederland gevestigd is. Het Weens Koopverdrag 
wordt nadrukkelijk uitgesloten. 
8.2 Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst, zullen zij in 
goed onderling overleg trachten tot een oplossing te komen. 
8.3 Leidt overleg niet tot een oplossing, dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de 

bevoegde rechter bij de Rechtbank Utrecht, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.  
8.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen 
de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. KickStart CrossFit zal dan met 
Opdrachtgever in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij 
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal 
worden genomen. 
 
Artikel 9 Personal Training 
9.1 Onder ‘personal training’ en/of ‘small group training’ wordt verstaan: een training met 
één, of een beperkt aantal, Opdrachtgever(s), waarbij de inhoud van die training specifiek 
afgestemd wordt op de behoefte en/of het niveau van betreffende Opdrachtgever(s) en 
waaraan geen andere Opdrachtgever(s) deelnemen/deelneemt, dan de vooraf afgestemde 
Opdrachtgever(s). Waar in deze Algemene Voorwaarden ‘personal training’ staat vermeld, 
dient tevens gelezen te worden ‘small group training’. 
9.2 Personal Training vangt aan met een kosteloze en vrijblijvende intake, inclusief 
proeftraining. Deelname aan de intake en proeftraining wordt geacht een zelfstandige 
overeenkomst tussen Partijen te zijn, waarop deze Algemene Voorwaarden onverkort van 
toepassing zijn. 
9.3 Een abonnement op Personal Training wordt aangeschaft via SportBit manager, 
waarmee de overeenkomst tot Personal Training tot stand komt. Betaling geschiedt conform 
artikel 5.2 van deze Algemene Voorwaarden. 
9.3 Inplannen van Personal Training geschiedt buiten SportBit manager om en wordt via 
andere communicatiemiddelen (mondeling, telefonisch, per e-mail of Whatsapp) tussen 
Partijen ingepland.  



9.4 Indien Opdrachtgever om welke reden dan ook niet in staat is een ingeplande Personal 
trainingssessie bij te wonen, is Opdrachtgever verplicht dit direct bij wetenschap aan 
KickStart CrossFit door te geven door middel van een telefoongesprek (geen voicemail), SMS 
of via Whatsapp met/naar de betreffende trainer. 
9.5 Indien het bericht, zoals bedoeld in artikel 9.4, KickStart CrossFit eerder bereikt dan 24 
uur voor aanvang van de Personal Training, dan wordt de Personal Training conform art. 9.3 
op een ander moment ingepland. Alleen indien hernieuwde inplanning op geen enkel 
moment mogelijk blijkt, is Opdrachtgever voor die training geen vergoeding verschuldigd en 
wordt het tegoed via SportBit manager aan Opdrachtgever teruggeboekt. 
9.6 Indien het bericht, zoals bedoeld in artikel 9.4, KickStart CrossFit binnen 24 uur voor 
aanvang van de Personal Training bereikt, dan is Opdrachtgever voor die training de 
reguliere vergoeding verschuldigd en wordt het tegoed, dat reeds via SportBit manager ten 
laste van Opdrachtgever is afgeboekt, niet aan Opdrachtgever teruggeboekt. 
9.7 Indien Opdrachtgever gedurende de overeenkomst tot Personal Training op vakantie 
gaat, is KickStart CrossFit alleen gehouden de overeenkomst voor de duur van die vakantie, 
doch maximaal 4 weken, op te schorten, indien Opdrachtgever de vakantie uiterlijk twee 
weken voor aanvang van de vakantie aan KickStart CrossFit doorgeeft door middel van een 
e-mail aan administratie@kickstartCrossFit.com. 
9.8 Een overeenkomst tot Personal Training wordt aangegaan met de onderneming KickStart 
CrossFit en ziet derhalve niet toe op één specifieke trainer. Indien de -m.b.t. de 
Opdrachtgever- reguliere trainer wegens vakantie, ziekte of overige omstandigheden 
verhinderd is, staat het KickStart CrossFit vrij om ten behoeve van Opdrachtgever een 
andere trainer in te zetten. 
9.9. Indien KickStart CrossFit wegens onvoorziene omstandigheden een Personal 
Trainingssessie niet kan laten doorgaan, wordt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk 
geïnformeerd en zullen Partijen de Personal Trainingssessie in goed onderling overleg op een 
ander moment inplannen. Slechts indien KickStart CrossFit gedurende een periode, langer 
dan 1 kalendermaand, geen invulling kan geven aan de Personal Training geldt het bepaalde 
in artikel 4.3. 
 
Artikel 10 Groepstraining 
10.1 Onder ‘Groepstraining’ wordt verstaan: een training met een gemaximeerd aantal 
deelnemers, waarbij de inhoud van die training niet specifiek afgestemd wordt op de 
behoefte en/of het niveau van één specifieke Opdrachtgever en waaraan tevens (een) 
andere Opdrachtgever(s) kan/kunnen deelnemen. Waar in deze Algemene Voorwaarden 
‘Groepstraining’ staat vermeld, dient tevens gelezen te worden ‘Yoga-training’. 
10.2 Voordat Opdrachtgever deel kan nemen aan een Groepstraining, dient Opdrachtgever 
met het oog op de veiligheid deel te hebben genomen aan een Fundamentals-sessie, welke 
sessie te verkrijgen is via SportBit manager. Deelname aan de Fundamentals wordt geacht 
een zelfstandige overeenkomst tussen Partijen te zijn, waarop deze Algemene Voorwaarden 
onverkort van toepassing zijn. 
10.3 Het is KickStart CrossFit toegestaan van het bepaalde in artikel 10.2 af te wijken, indien 
Opdrachtgever onder andere, maar niet uitsluitend, reeds deelgenomen heeft aan 
trainingen bij andere CrossFit-aanbieders, reeds heeft deelgenomen aan Personal Trainingen 
of anderszins geacht mag worden bekend te zijn met CrossFit-training. 

mailto:administratie@kickstartcrossfit.com


10.4 Een abonnement voor Groepstrainingen wordt aangeschaft via SportBit manager, 
waarmee de overeenkomst tot stand komt. Betaling geschiedt conform artikel 5.2 van deze 
Algemene Voorwaarden. 
10.5 Inplannen van deelname aan een Groepstraining geschiedt via inschrijving in SportBit 
manager.  
10.6 Indien Opdrachtgever om welke reden dan ook niet in staat is een ingeplande 
Groepstraining bij te wonen, is Opdrachtgever verplicht zich direct bij wetenschap voor die 
training uit te schrijven via SportBit manager. 
10.7 Indien de uitschrijving, zoals bedoeld in artikel 10.6, eerder dan 2 uur voor aanvang van 
de Groepstraining geschiedt, dan is Opdrachtgever voor die training geen vergoeding 
verschuldigd en wordt het tegoed via SportBit manager aan Opdrachtgever teruggeboekt. 
10.8 Indien de uitschrijving, zoals bedoeld in artikel 10.6, binnen 2 uur voor aanvang van de 
Groepstraining geschiedt, dan is Opdrachtgever voor die training de reguliere vergoeding 
verschuldigd en wordt het reeds afgeboekte tegoed niet aan Opdrachtgever teruggeboekt. 
10.9 Bij onvoldoende belangstelling voor een Groepstraining behoudt KickStart CrossFit het 
recht om een activiteit te annuleren, zonder dat KickStart CrossFit gehouden kan worden 
enige schade aan Opdrachtgever te vergoeden. Opdrachtgever ontvangt hiervan bericht via 
SportBit manager en de voor die training verschuldigde vergoeding wordt via SportBit 
manager aan Opdrachtgever teruggeboekt. 
 
Artikel 11 CrossFit kids/teens 
11.1 Onder ‘CrossFit kids/teens’ wordt dezelfde dienstverlening verstaan als vermeld in 
artikel 10.1 met die aanpassing dat de deelnemers bestaan uit kinderen in de leeftijd 8 jaar 
tot en met 18 jaar. 
11.2 Op de dienstverlening ‘CrossFit kids/teens’ zijn de bepalingen 10.2 tot en met 10.9 van 
toepassingen, met die aanpassing dat onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan: (de ouder(s), 
voogd of wettelijke vertegenwoordiger van) het deelnemende kind. 
11.3 Indien het deelnemende kind buiten praktisch medeweten van Opdrachtgever om de 
overeenkomst met KickStart CrossFit heeft gesloten, wordt Opdrachtgever veronderstelt 
toestemming te hebben gegeven in de zin van art. 1:234 lid 3 BW, aangezien de 
overeenkomst niet zonder een Ideal-betaling tot stand kan komen. 
11.4 Ingeval het deelnemende kind niet ouder is dan 12 jaar, dient Opdrachtgever het 
deelnemende kind uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de training te hebben afgeleverd in 
de CrossFitbox van KickStart CrossFit. Opdrachtgever dient niet eerder uit de CrossFitbox te 
vertrekken dan nadat het deelnemende kind aan de aanwezige trainer is overgedragen. 
11.5 Ingeval het deelnemende kind niet ouder is dan 12 jaar dient Opdrachtgever het 
deelnemende kind uiterlijk 15 minuten na afloop van de training in de CrossFitbox van 
KickStart CrossFit op te halen. Tenzij vooraf uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal 
KickStart CrossFit het deelnemende kind aan niemand anders overdragen, dan aan de 
persoon, die het deelnemende kind bij aanvang van de Training aan de trainer heeft 
overgedragen. Indien Opdrachtgever het deelnemende kind 30 minuten na afloop van de 
training nog niet heeft opgehaald, is KickStart CrossFit gerechtigd vanaf dat moment een 
opvangtarief aan Opdrachtgever in rekening te brengen van € 30,- inclusief BTW per 15 
minuten, waarbij een deel van 15 minuten als ’15 minuten’ wordt gehanteerd. 
 
Artikel 12 Aanschaf van producten/goederen. 
12.1 Opdrachtgever kan via SportBit manager goederen bij KickStart CrossFit aanschaffen.  



12.2 KickStart CrossFit zal de aangeschafte goederen aan Opdrachtgever leveren tijdens het 
eerstvolgende bezoek van Opdrachtgever aan de CrossFitbox van KickStart CrossFit i. nadat 
de aanschafprijs van aangeschafte goederen via SportBit manager zijn voldaan én ii. 
betreffende goederen voorradig zijn. 
12.3 Aanschaf van goederen via SportBit manager betreft een ‘koop op afstand’ zodat 
Opdrachtgever het recht toekomt de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van 
redenen te ontbinden. Opdrachtgever dient daartoe binnen 14 dagen na de totstandkoming 
van de overeenkomst een e-mail te sturen naar administratie@kickstartCrossFit.com onder 
vermelding van de wens tot ontbinding, de aanschafdatum en het specifieke product. Het 
bepaalde in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek (geen recht van ontbinding in 
specifieke situaties) blijft onverkort tussen Partijen van toepassing. 
 
 
 


