
Algemene voorwaarden Fit Minded  
 

In de algemene voorwaarde wordt verstaan onder; 
Fit Minded: Malou Geelen, leefstijlcoach en personal trainer 
Diensten: programma’s en / of persoonlijke begeleiding opgesteld en geleverd door Fit 
Minded 
Deelnemer: de persoon die diensten van Fit Minded afneemt 

 
1. Fit Minded heeft haar diensten met veel zorgvuldigheid samengesteld. De 

deelnemer kan Fit Minded niet aansprakelijk stellen mochten deze diensten 
onvolledige of onjuiste informatie bevatten. Tevens is de deelnemer 
verantwoordelijk voor het bereiken van zijn of haar doelen. Fit Minded kan 
niet aansprakelijk worden gesteld indien het gewenste resultaat niet wordt 
behaald. Wel zal Fit Minded de deelnemer hierin motiveren, aanmoedigen en 
coachen op een positieve wijze. 

 
2. De gegevens van de deelnemer worden nooit zonder toestemming aan 

anderen overhandigd. Ook mogen deelnemers geen informatie van/over de 
andere deelnemers delen met derden. 
 

3. De aangeboden diensten en achterliggende informatie zijn  ontworpen door 
Fit Minded. Het is niet toegestaan om (delen van) het programma/de 
diensten met andere personen te delen, in welke vorm dan ook. Gebeurt dit 
wel dan is Fit Minded helaas genoodzaakt om per gebeurtenis 50% van de 
oorspronkelijke prijs nogmaals in rekening te brengen. 
 

4. De deelnemer wordt vooraf op de hoogte gesteld van het tarief en ontvangt 
hiervoor een factuur. De betaling van deze factuur dient voor de start van 
het programma te zijn voldaan, tenzij een andere betalingsregeling is 
afgesproken. 
 

5. Fit Minded stelt het op prijs als de deelnemer zich positief uitlaat over 
geleverde diensten op de website van Fit Minded of via social media. Fit 
Minded is gerechtigd deze reviews te gebruiken in het enthousiasmeren van 
nieuwe deelnemers. 
 

6. Mocht er door omstandigheden het voor Fit Minded niet mogelijk zijn het 
programma te vervolmaken dan heeft de deelnemer recht op een restitutie 
van het tarief naar rato waarin het programma niet is afgenomen. 
 

7. Mocht er door omstandigheden het voor de deelnemer niet mogelijk zijn het 
programma te vervolmaken, dan vindt geen restitutie van het tarief plaats. 
Wel zullen Fit Minded en de deelnemer naar een alternatieve oplossing 
zoeken. Mocht de deelnemer niet akkoord gaan met de alternatieve 
oplossing dan blijft het volledige tarief verschuldigd. 

 


