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Algemene voorwaarden 

 
 
 
1. Definities 

a. Cursist betekent degene die deelneemt aan een Cursus Fietstraining. 
b. Cursus Fietstraining betekent een serie door Psycling aan te bieden en te begeleiden 

fietstrainingen, ter bevordering van de fysieke en mentale fitheid van de Cursist; 
c. Klant betekent de (rechts)persoon die met Psycling een overeenkomst aangaat voor 

een Cursus Fietstraining. 
d. Psycling betekent: W. de Meij en E. Strubbe handelend onder de naam Psycling. 
e. Trainer betekent degene die de Cursus Fietstraining namens Psycling daadwerkelijk 

geeft en begeleidt. 
 

2. Toepasselijkheid 
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Psycling te verlenen 

diensten in het kader van een Cursus Fietstraining, op de overeenkomst die hieraan 
ten grondslag ligt en op alle met de Cursus Fietstraining samenhangende activiteiten. 

b. Een Cursus Fietstraining is geen behandeling of behandelovereenkomst volgens de 
wet WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst), ook niet als de 
Trainer in het bezit is van een registratie volgens de Wet op beroepen in de 
individuele gezondheidszorg (BIG). 

 
3. Deelname Cursus Fietstraining 

a. Door deel te nemen bevestigt Cursist naar beste weten gezond en fysiek in staat te 
zijn tot het verantwoord volgen van de Cursus Fietstraining. Bij twijfel verplicht de 
Cursist zich ertoe - alvorens deel te nemen aan de cursus activiteiten - zijn/haar 
huisarts of sportarts te raadplegen. 

b. Psycling adviseert iedere Cursist de cardiovasluclaire vagenlijst in te vullen zoals 
gepubliceerd op de site van sportzorg.nl 
(https://www.sportzorg.nl/nieuws/archief/cardiovasculaire-vragenlijst-risico-op-
plotse-hartdood).  

c. Psycling draagt geen verantwoordelijkheid voor blessures of schade die voortvloeien 
uit het al dan niet raadplegen van huisarts of sportarts en/of vragenlijst of het 
opvolgen van de adviezen.  

 
4. Inspanningsverplichting Psycling 

Psycling zal de Cursist zo goed mogelijk begeleiden gedurende de Cursus Fietstraining. 
Psycling voert de diensten uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het 
betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Psycling niet instaat 
voor het succes en welslagen van de Cursus Fietstraining of voor het behalen van 
bepaalde doelen 

 



5. Aansprakelijkheid 
a. Psycling is niet aansprakelijk voor blessures, (medisch gerelateerde) klachten of 

andere schade die Cursist mocht oplopen tijdens of in verband met een Cursus 
Fietstraining. 

b. Psycling is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke 
eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een 
Cursus Fietstraining. 

c. 5.1 en 5.2 zijn niet van toepassing in geval sprake is van opzet op grove schuld van 
Psycling/de Trainer. 

d. Als Psycling aansprakelijk is voor schade zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het 
bedrag dat door de verzekeraar uit hoofde van de bedrijfs-/beroeps 
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vanwege of in verband met deze 
overeenkomst. 

e. De Cursist dient een geldige Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) te 
hebben en eventuele aanvullende verzekeringen. 

 
6. Betaling 

Het totale bedrag voor de Cursus Fietstraining dient voor aanvang van de eerste training 
te worden betaald; deelname door de Cursist is pas mogelijk na ontvangst door Psycling 
van het totale bedrag. 

 
7. Afzeggen en afgelasten van trainingen 

a. Cursist neemt deel aan de Cursus Fietstraining tijdens het afgesproken aantal 
achtereenvolgende weken. 

b. Bij afwezigheid van de Cursist in verband met vakantie of ziekte, kan na overleg met 
en toestemming van Psycling, een (aantal) training(en) worden ingehaald. 

c. Trainingen starten stipt op tijd; bij groepstrainingen wordt niet gewacht op Cursisten. 
Als een Cursist te laat arriveert voor een individuele training is de duur van de 
training evenredig korter. Als een Cursist meer dan 15 minuten te laat arriveert voor 
een individuele training komt de training te vervallen. Deze training kan niet worden 
ingehaald; er vindt evenmin restitutie plaats van cursusgeld. 

d. Afzeggen van een training kan tot 24 uur van tevoren. Een tijdig afgezegd training 
wordt als gemist beschouwd. Er kan maximaal 1x een gemiste training worden 
ingehaald.  
Een niet tijdig afgezegde training kan niet worden ingehaald; er vindt evenmin 
restitutie plaats van cursusgeld 

e. Psycling kan een training afgelasten bij gevaarlijke weersomstandigheden, zoals 
onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel. Psycling biedt Cursist de 
mogelijkheid op een ander moment alsnog deel te nemen aan een vervangende 
training en houdt hierbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van Cursist.  

 
8. Artikel 7. Privacy en vertrouwelijkheid 

a. Psycling beschouwt al hetgeen een Cursist mondeling of schriftelijk aan hen 
meedeelt als vertrouwelijk. 

b. De door de Klant en Cursist verstrekte persoonsgegevens worden door Psycling 
bewaard en verwerkt conform de eisen van wet en regelgeving. Klant en Cursist 
geven toestemming voor het gebruik van deze gegevens ten behoeve van het 



eventueel verspreiden van een Psycling nieuwsbrief/mailing. De gegevens worden 
niet voor andere doelen gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld 
of verkocht. 

 
9. Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) 

a. In geval van niet toerekenbare tekortkoming is Psycling niet gehouden tot het 
nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst. 

b. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in deze algemene voorwaarden 
verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, 
alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Psycling geen 
invloed kan uitoefenen, waardoor Psycling niet in staat is de verplichtingen na te 
komen. 

c. Mocht de periode van niet toerekenbare tekortkoming langer duren dan 1 maand, 
dan kunnen Psycling en de Klant ieder de overeenkomst ontbinden, zonder 
verplichting van vergoeding van schade aan de andere partij.  Ontvangen cursusgeld 
wordt naar rato gerestitueerd. 

 
10. Annulering  

a. Na inschrijving – maar voor aanvang van de Cursus Fietstraining – kan Klant de 
inschrijving schriftelijk (ook per email) annuleren. In dat geval is cursusgeld 
verschuldigd als volgt: 
- annulering tot 7 dagen voor aanvang: 0%  
- annulering minder dan 7 dagen voor aanvang: 30%  
Reeds betaald cursusgeld wordt conform bovenstaand schema gerestitueerd. 

b. Bij annulering door de Klant na aanvang van de Cursus Fietstraining vindt geen 
restitutie van cursusgeld plaats. 

c. Psycling kan zonder opgaaf van reden besluiten om aanvragen/inschrijvingen voor 
een Cursus Fietstraining niet te honoreren. Als de cursusgelden al betaald zijn, volgt 
restitutie.  

d. Ook tijdens de Cursus Fietstraining kan Psycling zonder opgaaf van reden Cursisten 
uitsluiten van verdere deelname. Het resterende cursusgeld wordt in dat geval 
gerestitueerd. 

 
11. Geschillenbeslechting  

a. Op de rechtsverhoudingen voortvloeiend uit deze overeenkomst tussen Psycling en 
de Klant/Cursist is Nederlands recht van toepassing.  

b. Alle geschillen die in verband met deze overeenkomst ontstaan zullen worden 
beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht. 
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