
ARTIKEL 1: DEFINITIES
Power Break: Daarmee bedoelen we Power Break, gevestigd te Garderen en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81607644, en/of de diensten
die wij aanbieden onder de naam Power Break.
Sessie/ Power Break: Online beweeg sessies van 15 minuten, tenzij in individuele
gevallen uitdrukkelijk anders aangegeven, voor alle niveaus om thuis of op kantoor
samen met collega's te volgen. 
Klanten: De natuurlijke of rechtspersoon, die een overeenkomst ter zake van Sessie /
Power Break met Power Break is aangegaan.
Deelnemers/ werknemers: De deelnemers van de sessies zijn de werknemers van de
klanten van Power Break. Zij volgen de online sessies vanuit huis of kantoor.
Ingangsdatum: De overeenkomst gaat in op de dag waarop het contract start. 
Overeenkomst van opdracht: de overeenkomst die ontstaat tussen Power Break als
opdrachtnemer en de klant als opdrachtgever door het ondertekenen van de offerte/
het contract. Deze algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk onderdeel van de
overeenkomst van opdracht.
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Als je gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met
heldere en transparante afspraken. Door de diensten van Power Break te accepteren
verklaar je deze algemene voorwaarden van Power Break te accepteren en hiernaar te
handelen. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.powerbreak.net en op
te vragen via info@powerbreak.net.
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ARTIKEL 3: ABONNEMENT, TERMIJN
a. We hebben verschillende pakketten waarvan alle details zijn terug te vinden op onze
website. 
b. Bij het aanvragen van de offerte kun je aangeven voor welk pakket je een
overeenkomst wilt aangaan. Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan voor ofwel 1
jaar vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd of, als flexibele variant,
voor 3 of 6 maanden vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd. Deze
flexibele variant kun je aangaan tegen een extra betaling. Daarnaast kun je bij iedere
vorm voor een jaar kiezen of je deze in een keer vooruit betaalt of per maand.

a. Alle pakketten hebben hun eigen tarief, welke te vinden zijn op de website. Alle op de
website genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, dus nog te vermeerderen met
omzetbelasting.
b. Alle bedragen afgesproken in het contact zijn direct verschuldigd en opeisbaar. 
c. Indien je kiest voor een overeenkomst voor een jaar met volledige vooruitbetaling,
dan vindt de eerste jaarbetaling bij inschrijving plaats door een online betaling. Indien
de overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, is deze op ieder moment schriftelijk
opzegbaar met een opzegtermijn van 2 maanden en het teveel betaalde
lidmaatschapsgeld zal voor zover van toepassing worden geretourneerd indien de
overeenkomst wordt beëindigd.

ARTIKEL 4: TARIEVEN EN BETALING

a. Je bent welkom om klant te worden bij Power Break. Dit kan door een offerte op te
vragen en te ondertekenen ná een frequentie en tijdstip voor de sessies afgesproken te
hebben. 
b. Als je klant wordt van Power Break, ben je een vergoeding verschuldigd aan het einde
van elke maand. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichting, kan Power Break
besluiten de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn éénzijdig te
beëindigen. 
c. Aan het klant zijn, zijn de volgende voorwaarden verbonden:

1.De sessies wordt online verzorgd vanuit het communicatie systeem van de klant.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om Power Break en de deelnemers uit te
nodigen voor de sessies.
2.Deze uitnodiging moet de naam of een herkenning van de klant bevatten.
3.De sessies duren 15 minuten, tenzij in een individueel geval uitdrukkelijk en
schriftelijk anders overeengekomen.
4.Tijdens de sessie zullen de deelnemers begeleid worden om kracht- en
rekoefeningen uit te voeren.
5.Deelname aan de sessie is geheel op risico van de klant en deelnemer.
6.Power Break zorgt voor een trainer die de sessie begeleidt.
7.De klant draagt zorg voor veilige omstandigheden voor de werknemers tijdens de
sessies.
8.Sessies, die vallen op een Nederlandse nationale feestdag, komen vervallen. Deze
worden niet ingehaald. De abonnementsprijs blijft onveranderd. 

ARTIKEL 2: KLANT WORDEN 
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ARTIKEL 5: BEËINDIGEN ABONNEMENT
a. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze
uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd schriftelijk opzeggen. Indien je dat niet
doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder
moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
b. Indien je een overeenkomst bent aangegaan welke flexibel opzegbaar is, dan kun je
deze op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2
maanden.
c. Je kunt je overeenkomst opzeggen door een mail te sturen naar info@powerbreak.net. 
d. Indien je mensen buiten je organisatie, illegaal toegang verleent tot de sessies,
bijvoorbeeld door deze de link voor de virtuele vergadering door te sturen, kan Power
Break hiervoor als boete de waarde van een maandtarief in rekening brengen en de
sessies stoppen totdat deze boete is voldaan. Huisgenoten vallen buiten deze regeling
en mogen altijd meedoen. Bij meerdere overtredingen kan Power Break de
overeenkomst beëindigen.

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt,
of de mogelijkheid geeft gebruik te maken van onze sessies, dienen de deelnemers zelf
in te schatten wat ze aan kunnen. Wij bieden geen actieve persoonlijke begeleiding.
Men kan  gebruik maken van de tips en adviezen die we geven in onze sessies, maar de
deelnemers blijven zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop ze sporten
en de keuzes die ze daarin maken. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan
deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de
juiste en haalbare manier van bewegen is.
b. Power Break en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of
immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt tijdens onze
sessies, tenzij sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Power Break. De
klant vrijwaart Power Break voor eventuele claims van de deelnemers, die via de link
van de klant deelnemen aan één of meerdere sessies.

ARTIKEL 6: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

d. Indien je kiest voor betaling per maand bij een overeenkomst voor een jaar of voor
een overeenkomst die flexibel opzegbaar is, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving
plaats door een online betaling aan het einde van de maand en tegen de daarvoor
vastgestelde tarieven per maand. 
e. Wanneer je niet aan je betalingsverplichting voldoet, treedt je van rechtswege in
verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij
de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang
beëindigen. Op dat moment ben je alle gelden verschuldigd die zouden moeten worden
voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in
rekening worden gebracht.
f. Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%.
Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen,
tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst
plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen
kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op
ontbinding.
g. Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst, vindt geen teruggave van het
lidmaatschapsgeld plaats.
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ARTIKEL 7: KLACHTEN
Wij doen ons uiterste best onze klanten tevreden te stellen. Indien je klachten hebt
betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je natuurlijk wenden aan
ons team via info@powerbreak.net. 

Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw
persoonsgegevens. Power Break verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en
zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

ARTIKEL 8: PERSOONSGEGEVENS

a. De contact mogelijkheden met onze klantenservice zijn:
met het contactformulier op www.powerbreak.net of via info@powerbreak.net.
b. Voor veel informatie kun je daarnaast terecht op de website van Power Break:
www.powerbreak.net.

ARTIKEL 9: CONTACTGEGEVENS POWER BREAK
KLANTENSERVICE

a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Power Break
aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de klant en
Power Break zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement
waar Power Break overeenkomstig de inschrijving in het handelsregister is gevestigd.

ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
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