
 
ALGEMENE VOORWAARDEN LETH’S TRAIN 
In dit document staan de voorwaarden die van toepassing zijn op jouw lidmaatschap bij Leth’s Train. De belangrijkste 
voorwaarde is dat je bij ons volledig op eigen risico komt sporten. Voor letsel of ander soort schade die je oploopt tijdens 
het sporten kun je Leth’s Train daarom niet aansprakelijk stellen. 
 
A: Toepasselijkheid en definities 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen jou en Leth’s Train, op grond waarvan 
je bij Leth’s Train kunt komen sporten. Als je eenmaal akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden, zijn ze ook van 
toepassing op toekomstige lidmaatschappen bij Leth’s Train. 
2. Ook de personen die aan Leth’s Train verbonden zijn, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. 
Onder ‘verbonden persoon’ wordt begrepen: de werknemers, de partners en trainers van Leth’s Train. 
3. Leth’s Train heeft het recht deze algemene voorwaarden (eenzijdig) te wijzigen. Indien dat gebeurt, zorgt Leth’s Train 
ervoor dat jij kennis kan nemen van de nieuwste versie van de algemene voorwaarden en dat je deze ook kan opslaan. Een 
ingrijpende wijziging van deze algemene voorwaarden geeft je het recht de overeenkomst op te zeggen conform artikel C. 
4. Definities: 
a. Leth’s Train: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: R. de Leth, wonende te Amsterdam, ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 66186080; 
b. overeenkomst: de overeenkomst tussen Leth’s Train en het lid; 
c. lid: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Leth’s Train; 
d. training: de (personal) trainingssessie, groepsles of Muay Thai boksles, die door of namens Leth’s Train wordt verzorgd; 
e. trainer: de natuurlijke persoon die namens Leth’s Train training geeft; 
f. sportschool: de locatie waar Leth’s Train trainingen aanbiedt; 
h. (Eversports)app: de app die door Leth’s Train wordt beheerd en waarop het trainingsaanbod van Leth’s Train zichtbaar is. 
 
B: Aanmelding 
1. Je kunt je voor een lidmaatschap aanmelden door op locatie van Leth’s Train je account te starten. Wij sturen je dan via 
de Eversports app een link om je persoonsgegevens in te vullen. Je aanmelding is pas compleet als je ook deze algemene 
voorwaarden hebt geaccepteerd. 
2. Als je jonger bent dan 16 jaar, kun je je alleen inschrijven met de instemming van een van je ouders. 
3. Je staat in voor de juistheid van de persoonsgegevens die je ten behoeve van de aanmelding aan ons verstrekt. 
4. Het staat Leth’s Train vrij om een aanmelding voor een lidmaatschap af te wijzen of te beeindigen. Een reden om dat te 
doen is bijvoorbeeld dat Leth’s Train het vanwege jouw gezondheid niet (langer) verstandig vindt dat je bij Leth’s Train 
komt sporten. 
 
C: Lidmaatschap, wijziging en opzegging 
1. Het gewenste lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste drie maanden. Na het verstrijken daarvan wordt het 
lidmaatschap stilzwijgend verlengd voor steeds een maand. 
2. De eerste drie maanden kun je het lidmaatschap niet wijzigen of opzeggen. Daarna maandelijks, door je uiterlijk 7 dagen 
voor het einde van de maand een mailtje te sturen aan robertdeleth@gmail.com met je gewenste wijziging of opzegging. De 
verzochte wijziging of opzegging gaat in per de 1e van de volgende maand (tenzij je de wijziging of opzegging later wil laten 
ingaan). 
3. Leth’s Train kan jouw lidmaatschap per direct opzeggen als je je tijdens het sporten misdraagt, bijvoorbeeld door 
onsportief of gevaarlijk gedrag, buitenproportioneel veel kracht te gebruiken bij het sparren, verbaal geweld of ander 
onwenselijk gedrag te vertonen dat niet thuishoort in de veilige en sportieve omgeving die Leth’s Train aan zijn leden wil 
bieden. Als Leth’s Train het lidmaatschap opzegt, is geen schadevergoeding verschuldigd. 
 
D: Tarief en betaling 
1. Via de Eversports app geef je aan voor welk lidmaatschap je kiest en ga je akkoord met het bijbehorende tarief. 
2. Als wij het toepasselijke tarief aanpassen, zullen we jou altijd vragen daarmee akkoord te gaan. Als jij er niet mee 
akkoord wil gaan, staat het je vrij om je lidmaatschap op te zeggen conform artikel 3. 
3. De betaling van het lidmaatschapsgeld vindt plaats door middel van automatische incasso (SEPA). Bij je 
aanmelding geef je ons daarvoor toestemming. 
 
E. Risico en aansprakelijkheid 
1. Leth’s Train kan niet worden gehouden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: 
a. een gebeurtenis, die buiten zijn macht ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, 
b. een daad of nalatigheid van het lid, zoals het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, 
overschatting van eigen vermogens en/of het negeren van instructies van Leth’s Train. 
2. Leth’s Train is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat een lid onjuiste en/of onvolledige 
informatie heeft verstrekt met betrekking tot zijn/haar persoon, waaronder gezondheidsaandoeningen. 
3. Deelname aan de activiteiten tijdens de training en het gebruik van (fitness)apparatuur is voor eigen risico. Je bent 
persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan jezelf of aan derden tijdens de training en/of tijdens het verblijf 
in de sportschool. Leth’s Train kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, of ander lichamelijk letsel 
dan wel geestelijk letsel, ontstaan tijdens de training, door het opvolgen van de 
door Leth’sTrain gegeven trainingsadviezen of instructies, of die ontstaan is ten gevolge van het gebruik 
van (fitness)apparatuur van Leth’s Train. De kosten die voortvloeien uit een ongeval of opgelopen letsel tijdens de training of 
tijdens het gebruik van (fitness)apparatuur komen geheel voor jouw eigen rekening en risico. 
4. De aanwijzingen en gedragsregels die worden gegeven door Leth’s Train dien je altijd op te volgen. Indien je dit 
weigert, ben je verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade. 



5. Leth’s Train kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal van jouw eigendommen op of bij 
het terrein waar de training plaatsvindt en/of in de sportschool. 
6. Leth’s Train aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade, waaronder misgelopen winst en schade 
door bedrijfsstagnatie. 
7. Indien Leth’s Train aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door 
de verzekeraar van Leth’s Train is uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de 
verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Leth’s Train beperkt tot EUR 500,- 
 
F: Persoonsgegevens 
1. Ten behoeve van jouw lidmaatschap verwerkt Leth’s Train persoonsgegevens. Het gaat om gegevens die jij zelf aan ons 
verstrekt, of door de uitvoering van onze overeenkomst(en) worden verstrekt, zoals contactgegevens en financiële 
gegevens. 
2. Na afloop van jouw lidmaatschap, worden jouw contactgegevens (naam, telefoonnummer, adres en e- mailadres) 
bewaard om contact te kunnen onderhouden. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaar jij je 
daarmee akkoord. 
3. Leth’s Train houdt zich de mogelijkheid voor nieuwsbrieven te sturen. In iedere nieuwsbrief wordt een 
afmeldmogelijkheid opgenomen. 
4. Op welke manier Leth’s Train omgaat met persoonsgegevens, en welke rechten jij hebt ten aanzien van deze gegevens, 
staat in het Privacy Statement van Leth’s Train, dat is gepubliceerd op de website van Leth’s Train. 
 
G: Toepasselijk recht 
1. Op de algemene voorwaarden en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing. 
2. Geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst(en) gesloten tussen Leth’s Train en 
jou en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Amsterdam worden 
voorgelegd. 
 
H: Training en huisregels 
Leth’s Train maakt gebruik van het De Muys complex, ook wel “The Hall of Opportunities” genoemd. Aangezien de ruimte 
met meerdere bedrijven worden gedeeld vragen we je fietsen en/of auto’s buiten de hekken te plaatsen en rekening te 
houden met de andere bedrijven. 
 
Door het aangaan van een overeenkomst met Leth’s Train verklaar je in goede gezondheid te verkeren en fysiek in staat te 
zijn de training(en) te volgen. Als je daaraan twijfelt, dien je eerst een arts te raadplegen. 
 
Je bent verplicht gedurende de training de aanwijzingen van de trainer op te volgen. Gezondheidsklachten dien je tijdig voor 
aanvang van de training zelf te melden aan de trainer. Je bent zelf verantwoordelijk de training tijdig te staken bij pijn, ziekte 
en/of aandoening waardoor je redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de training schadelijk voor je 
gezondheid kan zijn. 
 
Het onder invloed zijn van drank of drugs tijdens de training is niet toegestaan. Als je je misdraagt of op een andere manier 
de uitvoering van een training frustreert, is Leth’s Train bevoegd de training te stoppen of jou de toegang tot de training te 
ontzeggen. 
 


