
Algemene voorwaarden M|PowerMama 
 

  

  

1 .  A l g e m e e n  
o Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van elke overeenkomst tussen M|PowerMama Personal 

Training (hierna: M|PowerMama) en de partij die een product of dienst koopt via de website 
www.mpowerpersonaltraining.com (hierna: klant). De voorwaarden zijn tevens van toepassing bij 
inschakeling van derden door M|PowerMama. 

o M|PowerMama levert 4 verschillende diensten. Verschillende diensten: Pre en Postnataal programma, 
Core Restore, Outdoor en Personal Training. 

 

2 .  A a n m e l d i n g ,  b e t a l i n g ,  t a r i e v e n  e n  o p z e g g i n g   
o M|PowerMama verleent geen diensten  aan mensen jonger dan 18 jaar. Indien op enig moment na 

het aangaan van de overeenkomst blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar, eindigt het contract per 
direct. 

 

o Cursus: De cursus is strikt persoonlijk en kan niet (tussentijds) worden overgedragen aan een ander persoon.  
o Kosten: Het cursusgeld dient voorafgaand aan de cursus te zijn voldaan.  
o Duur: Één cursus bevat 8 lesuren. Voor zover mogelijk zal dit in 8 aaneensluitende weken plaatsvinden. 

(Uitgezonderd kunnen zijn: landelijke feestdagen die binnen deze periode vallen).  
o Uitgezonderd M|PowerMama Personal Training; 10 lesuren.  
o Bij verhindering van de cursist is er per cursus 1 inhaalles mogelijk in een andere cursus, mits er plek is en 

binnen 4 weken na de gemiste les. 
o Bij verhindering door M|PowerMama worden de lessen ingehaald op een datum en tijdstip gekozen door 

M|PowerMama 
M|PowerMama behoudt zich het recht de lestijden aan te passen, maar zal de Cursist hier vooraf van op de 
hoogte stellen. 
 

o Het minimale aantal deelnemers van deze cursus is 4. Indien het minimale aantal niet is gehaald 5 werkdagen 
voor de start van de cursus, behoudt M|powerMama zich het recht de cursus te cancellen. De Cursist ontvangt 
dan het volledige cursusgeld terug op het rekeningnummer waarvan deze aan M|PowerMama is betaald. 

o Opzeggen: Opzeggen kan tot 10 werkdagen voor aanvang van de cursus d.m.v. antwoord op de mail die je van 
M|PowerMama ontvangt waarin je deelname wordt bevestigd. Indien de opzegtermijn niet is aangehouden zal 
100% van het cursusgeld verschuldigd zijn.  

 
 

 
 

      4 .  B e t a l i n g e n .  
o  M|PowerMama is bij wanbetaling gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, of 

de vordering uit handen te geven aan een derde. 

o M|PowerMama stuurt twee kosteloze herinnering bij wanbetalingen. Bij een derde 
betalingsherinnering wordt de vordering verhoogd met € 5,00 administratiekosten. Betalingen dienen 
altijd voorafgaand aan het afnemen van een dienst of kopen van een product van M|PowerMama te 
worden voldaan. 

  5 .  D i s p u u t  

o In het geval van een dispuut over de vordering(en) van M|PowerMama, zijn de administratieve 

gegevens van M|PowerMama bindend, tenzij de onjuistheid van deze gegevens bewijsbaar is. 

6 .  A a n s p r a k e l i j k h e i d  
o De diensten en producten van M|PowerMama zijn resultaatgericht zonder dat resultaten te 

garanderen zijn. 



o M|PowerMama is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ten gevolge van door de klant 
verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 

o  M|PowerMama is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de (online ) 
diensten die worden afgenomen 

o  Gedrag: De Cursist zal geen misbruik maken van de materialen of de faciliteiten welke M|PowerMama of de 
locatie biedt. Eventuele beschadigingen aan clubeigendommen, opzettelijk of door aanwijsbare schuld 
veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door de desbetreffende Cursist.  

o  Aansprakelijk: M|PowerMama stelt alles in werk om veiligheid te bewaken. Het gebruik van materialen en of 
activiteiten bij M|PowerMama is geheel voor eigen risico van de Cursist. M|PowerMama aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de Cursist.  

o M|PowerMama aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van 
de Cursist. 

o  

o De gegevens op de website dienen niet te worden opgevat als een vervanging van advies van een 
(sport)arts, verloskundige, fysiotherapeut, gynaecoloog of anders medisch advies. 

o In geval van ziekte of een zwakke gezondheid dient de klant eerst een arts te raadplegen. In de 
volgende situaties: 

o Ziekten van hart- of bloedvaten, beklemming of pijn op de borst 

o Uitstralende pijn op de borst 

o Uitstralende pijn tussen schouders of naar de arm 

o Hartkloppingen 

o Kortademigheid 

o Diabetes 

o Psychische- aandoeningen en/of ziekten 

o Epilepsie 

o Bloedarmoede 

o Goed- of kwaadaardige gezwellen 

o Zwangerschap met medische indicatie 

7 .  K l a c h t e n  
o De klant dient klachten altijd eerst bespreekbaar te maken bij M|PowerMama. De klant kan hiervoor 

M|PowerMama benaderen via e-mail (meiran@mpowerpersonaltraining.com) of via het 
contactformulier op de website. M|PowerMama streeft ernaar klachten binnen 72 uur te verwerken. 

 

8 .  P r i v a c y  
o De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bevat regels voor een zorgvuldige omgang met 

persoonsgegevens. M|PowerMama handelt conform deze wet. 

o M|PowerMama geeft advies op basis van de door de klant gegeven informatie. M|PowerMama gaat altijd 
vertrouwelijk om met persoonlijke informatie 

 

 

9 .  W i j z i g i n g e n  
o M|PowerMama behoudt zich het recht voor diensten te wijzigen. M|PowerMama brengt de klant op de hoogte 

van wijzigingen. Indien de aard en de omvang van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht 
worden gewijzigd, kan dit invloed hebben op de tarieven. M|PowerMama doet in dat geval een voorstel voor 
een nieuwe overeenkomst 

 

10. G e b r u i k  w e b s i t e  
o Hoewel M|PowerMama constante zorg en aandacht besteedt aan de samenstelling van de website, is het 

mogelijk dat de informatie op de website niet volledig, niet actueel of niet juist is. M|PowerMama is niet 



aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot de website en het gebruik van de 
website. 

o Links naar andere websites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van 
de gebruiker van de website en zijn niet bedoeld als aanbeveling. Het gebruik van deze links en/of verwijzingen 
is op eigen risico. M|PowerMama aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, 
aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden op deze websites of informatiebronnen. 

 

1 1 . I n t e l l e c t u e e l  e i g e n d o m s r e c h t  
o M|PowerMama behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en 

andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via de site aangeboden informatie 
(waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op site te kopiëren, te 
downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van M|PowerMama of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. 
Men mag informatie op de site wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. 
 

  1 2 . T o e p a s s e l i j k  r e c h t  
o Op de producten, de diensten en de website van M|PowerMama is het Nederlands recht van toepassing. 

 
 


