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Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt het volgende verstaan onder:
Olympic Cycle: de eenmanszaak Olympic Cycle ingeschreven in de Kamer van
Koophandel onder nummer 76846970.
Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, personenvennootschap, rechtspersoon of
andere entiteit die met Olympic Cycle een Overeenkomst aangaat, dan wel
onderhandelt over de totstandkoming daarvan, dan wel daartoe een offerte vraagt of
jegens wie Olympic Cycle enige (rechts-)handeling verricht;
Overeenkomst: iedere tussen de Opdrachtgever en Olympic Cycle tot stand gekomen
Overeenkomst betreffende de deelname van de Opdrachtgever of diens werknemers
aan of de opdracht tot het uitvoeren van trainingen, dan wel de opdracht tot coaching
in de ruimste zin van het woord.
Open Training: een training of andere vorm van opleiding/programma waarvoor op
individuele basis wordt deelgenomen.
Incompany Training: een training of andere vorm van opleiding/programma die door
Olympic Cycle (uitsluitend) aan de Opdrachtgever wordt aangeboden.
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
Overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten tussen Olympic Cycle en
Opdrachtgever.
1.2 Eventuele Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van
toepassing.
Artikel 2: Totstandkoming van de Overeenkomst
2.1 Een Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht. Deze
aanvaarding blijkt uit de schriftelijke (waaronder mede begrepen per e-mail)
bevestiging door Opdrachtgever van het aanbod.
2.2 Zowel Olympic Cycle als Opdrachtgever zijn gerechtigd een Overeenkomst
onmiddellijk te beëindigen indien de ander partij surséance van betaling heeft
aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel - in het geval
opdrachtgever een natuurlijk persoon is - onder curatele is gesteld of overlijdt.
Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1 Olympic Cycle is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van
de voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij Opdrachtgever
aantoont dat de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van
Olympic Cycle.
3.2 Olympic Cycle is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgschade,
daaronder begrepen schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
3.3 Indien Olympic Cycle, met inachtneming van het in de wet, in de Overeenkomst
en/of in deze algemene voorwaarden bepaalde jegens Opdrachtgever aansprakelijk
mocht zijn, is de vergoedingsplicht van Olympic Cycle in alle gevallen beperkt tot de
voor de uitvoering van de Overeenkomst overeengekomen prijs.

3.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die door de werknemers van Olympic
Cycle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst wordt geleden en verplicht
zich Olympic Cycle te vrijwaren voor aanspraken van die werknemers.
3.5 De deelnemer dient gezond aan de uitvoering van de Overeenkomst deel te
nemen. Olympic Cycle is niet aansprakelijk voor de gezondheid van de deelnemer.
Indien en voor zover in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst
sportactiviteiten of daarmee vergelijkbare activiteiten worden ontplooid dienen de
deelnemers zelf te beoordelen of zij fysiek tot deelname in staat zijn. Deelname aan
de uitvoering van de Overeenkomst is voor eigen risico van de deelnemer.
Artikel 4: Annulering en wijziging door Olympic Cycle
4.1 Olympic Cycle heeft het recht een Open Training te verplaatsen indien het
minimum aantal deelnemers vereist voor een goede uitvoering van de opdracht (te
weten vier deelnemers) niet is behaald.
4.2 Eventuele verplaatsing geschiedt altijd in overleg met Opdrachtgever(s).
4.3 Mocht verplaatsing onverhoopt niet mogen zijn, is Olympic Cycle gerechtigd de
Open Training te annuleren.
4.4 Een dergelijke annulering of verplaatsing leidt niet tot enige vorm van
schadeplichtigheid van Olympic Cycle jegens Opdrachtgever.
4.5 Reeds betaalde gelden worden in geval van annulering door Olympic Cycle
geretourneerd aan Opdrachtgever(s).
Artikel 5: Annulering en wijziging door Opdrachtgever van een coach gesprek
5.1 Een coach gesprek mag tot vijf werkdagen voorafgaand aan de afspraak kosteloos
worden geannuleerd. Bij annulering tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak wordt 50%
van het overeengekomen tarief voor die sessie in rekening gebracht. Afspraken die
binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak worden geannuleerd worden geheel in
rekening gebracht. De annulering is definitief nadat Opdrachtgever hiervan een
bevestiging heeft ontvangen.
Artikel 6: Annulering en wijziging door Opdrachtgever van een Incompany Training
6.1 Annulering dan wel wijziging dient te allen tijde per e-mail aan Olympic Cycle te
worden gemeld.
6.2 In geval van annulering van een bijeenkomst van een dagdeel of langer waarbij
alle deelnemers van hetzelfde bedrijf afkomstig zijn (hierna “Incompany Training”) is
opdrachtgever de volgende vergoeding aan Olympic Cycle verschuldigd:
a) indien annulering plaatsvindt tot uiterlijk vier weken voorafgaand aan de datum van
de afgesproken Incompany Training: 25% van de totale overeengekomen prijs.
b) indien annulering plaatsvindt binnen vier weken weken voorafgaand aan de datum
van de afgesproken Incompany Training: 50% van de totale overeengekomen prijs.
c) in afwijking van het bepaalde onder b) hiervoor, indien annulering plaatsvindt binnen
een week voorafgaand aan de datum van de afgesproken Incompany Training: de
volledige overeengekomen prijs.
6.3 Kosten die Olympic Cycle aan derden verschuldigd is in verband met de uitvoering
van de Overeenkomst worden in geval van annulering integraal aan Opdrachtgever in
rekening gebracht.
6.4 In geval van data wijzigingen (verplaatsing) van de overeengekomen datum voor
een Incompany Training, is opdrachtgever aan Olympic Cycle de volgende boete
verschuldigd, onverminderd het recht van Olympic Cycle tot vergoeding van de
volledige schade:

a) 75% van de overeengekomen prijs ingeval het verzoek tot wijziging een week of
korter voorafgaand aan de overeengekomen datum wordt ingediend.
b) 50% van de overeengekomen prijs ingeval het verzoek tot wijziging wordt ingediend
meer dan een week tot één maand voorafgaand aan de overeengekomen datum.
c) 25% van de overeengekomen prijs ingeval het verzoek tot wijziging wordt ingediend
meer dan één maand voorafgaand aan de overeengekomen datum.
6.5 Wijzigingen in de data van de Incompany Training dient altijd in overleg met
Olympic Cycle te geschieden.
Artikel 7: Annulering door Opdrachtgever van deelname aan Open Trainingen
7.1 Annulering dient te allen tijde per e-mail aan Olympic Cycle te worden gemeld.
7.2 In geval van annulering van deelname een Open Training is Opdrachtgever de
volgende vergoeding verschuldigd:
a) indien annulering plaatsvindt tot uiterlijk vijf weken voorafgaand aan de datum van
de Open Training: kosteloos.
b) indien annulering plaatsvindt binnen vijf weken weken voorafgaand aan de datum
van de Open Training: de volledige overeengekomen prijs. Het bepaalde in artikel 4.5
is derhalve voor de Opdrachtgever die annuleert binnen vijf weken voorafgaand aan
de datum van de Open Training, niet van toepassing.
Artikel 8: Betaling
8.1 Opdrachtgever dient de facturen van Olympic Cycle binnen 14 dagen na
factuurdatum te voldoen.
8.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. Met ingang
van de datum waarop het verzuim is ingetreden is Opdrachtgever over het
openstaande bedrag een contractuele rente ad 1% per maand verschuldigd, een
gedeelte van een maand voor een gehele gerekend.
8.3 Is Opdrachtgever in verzuim, dan behoudt Olympic Cycle zich het recht voor om
de deelnemers van Opdrachtgever uit te sluiten, dan wel over te gaan tot gehele of
gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst, onverminderd het recht van Olympic
Cycle tot het vorderen van schadevergoeding.
8.4 Alle kosten die voor Olympic Cycle verbonden zijn aan de inning van hetgeen de
Opdrachtgever aan Olympic Cycle verschuldigd is, zijn voor rekening van
Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten (daaronder mede begrepen een
redelijke vergoeding voor door de Olympic Cycle aan de inning te besteden tijd)
worden gesteld op ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum
van EUR 250,=.
Artikel 9: Overmacht
9.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke
omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen van de ene partij jegens
de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van
haar verplichtingen in redelijkheid niet van een partij kan worden verlangd, ongeacht
of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.
Tot die omstandigheden worden ook gerekend: ziekte of ontoereikende
beschikbaarheid van trainers en adviseurs en/of wanprestatie bij of vertraging aan de
zijde van toeleverancier(s) van Olympic Cycle en/of maatregelen van enige
overheidsinstantie.
9.2 Partijen behouden zich beide het recht voor jegens de andere partij om in geval
van overmacht opdrachten te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (naar tijd en

locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheden die de overmacht oplevert zich
niet langer voordoet. Ingeval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op
(enige) schadevergoeding, ook niet als Olympic Cycle als gevolg van de overmacht
enig voordeel mocht hebben.
9.3 In geval vast komt te staan dat de overmacht van blijvende aard is, is ieder van
partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en zal door Olympic Cycle met
inachtneming van lid 4 van dit artikel het factuurbedrag worden gerestitueerd, tenzij
deze ontbinding plaatsvindt nadat de opdracht op verzoek van Opdrachtgever is
verschoven, in welk geval geen restitutie plaatsvindt.
9.4 Olympic Cycle is gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden die bij
uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht, voordat de, tot nakoming
verhinderende omstandigheid, zich aandiende.
9.5 De partij die meent in overmacht te verkeren, dient de andere partij daarvan zo
spoedig mogelijk in kennis te stellen.
Artikel 10: Geheimhouding
10.1 Gegevens van de Overeenkomst, de Opdrachtgever en de deelnemers zullen
door Olympic Cycle zonder toestemming van Opdrachtgever nimmer ter kennis van
derden worden gebracht.
Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle aanbiedingen en Overeenkomsten is het Nederlands recht van
toepassing.
11.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding aan of
een Overeenkomst met Opdrachtgever zullen worden beslecht door de rechter te
Amsterdam.

