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Algemene Voorwaarden My Personal Potential 

Artikel 1: De overeenkomst 

U, de Klant, heeft een Overeenkomst afgesloten met My Personal Potential. De aard van deze 

Overeenkomst is dat u door My Personal Potential wordt bijgestaan bij voeding- en 

trainingsadviezen, het samenstellen van uw trainingsprogramma en de begeleiding van dit 

programma, de uitvoering en begeleiding van blessurebehandelingen: Mylogenics. Op deze 

overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. De afgesloten sessie-overeenkomst is 

niet overdraagbaar of toewijsbaar aan anderen. My Personal Potential is de handelsnaam van Kim 

Lap, Personal Trainer, Personal Hormonal Profiling Coach & Mylogenics Practioner (Overload 

Worldwide).  

 

Artikel 2: Toepasselijkheid 

• Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige 

Overeenkomsten die worden aangegaan tussen My Personal Potential en de Klant, tenzij My 

Personal Potential en de Klant voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst 

schriftelijk anders overeenkomen.  

• Bij het sluiten van de overeenkomst worden onderhavige Algemene Voorwaarden ter hand 

gesteld. Met het voldoen van de betalingsverplichting verklaart de klant de Algemene 

Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze Algemene Voorwaarden één geheel 

vormen met de inschrijving en daardoor samen de overeenkomst vormen. 

• My Personal Potential is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene 

Voorwaarden gelden voor nieuwe klanten en voor klanten waarvan het lidmaatschap verlengd 

wordt. Slechts in onderling overleg kan worden afgeweken van de Algemene Voorwaarden. Dit 

zal schriftelijk worden bevestigd aan de opdrachtgever. 

• Indien één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of 

vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden 

volledig van toepassing. De nietige of vernietigbare bepalingen zullen door My Personal Potential 

vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke 

bepaling(en) in acht wordt genomen. 

• Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze 

Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze 

bepalingen. 

 

Artikel 3: Definities 

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis 

gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: 

• My Personal Potential: My Personal Potential als eenmanszaak statutair gevestigd te (1822 

BN) Alkmaar, aan de Berenkoog 49 -221, ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel onder KvK-

nummer 76502414. 

• Klant: natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder die een overeenkomst is aangegaan met My 

Personal Potential, alsmede de persoon van 16 jaar of ouder waarbij diens wettelijke 

vertegenwoordiger(s) toestemming geven voor de Overeenkomst. 
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• De Overeenkomst: elke Overeenkomst, Strippenkaarten andere verplichtingen tussen 

Opdrachtgever en My Personal Potential, alsmede voorstellen van My Personal Potential voor 

Diensten die door My Personal Potential worden verstrekt en die door de Klant worden aanvaard en 

zijn geaccepteerd en uitgevoerd door My Personal Potential waarmee deze algemene voorwaarden 

een onverbrekelijk geheel vormen.  

• Diensten: alle door My Personal Potential aan de Klant geleverde diensten, waaronder op 

maat gemaakte coaching en begeleiding bij verschillende privé- of groepsactiviteiten, en/of 

trainingsvormen dan wel advisering. 

• Producten: alle door My Personal Potential aan de cliënt geleverde producten waaronder E-

books, Voeding & Trainingsschema’s en suppletie. 

• Challenge: 8 weken durend programma waarbij de klant een trainingsschema, voedingsplan 

en persoonlijke begeleiding krijgt. 

• Proefles: eenmalige deelname aan een van de trainingen en/of diensten die My Personal 

Potential faciliteert door een natuurlijke persoon die geen overeenkomst is aangegaan met My 

Personal Potential en derhalve geen lidmaatschap heeft. 

• Privé Sessie: zelfstandige training in de trainingsruimte. 

• Trainer/Coach: de natuurlijke persoon die zorg draagt voor de uitvoering van de trainingen 

en/of dienstverlening van My Personal Potential. 

• Blessurebehandeling: behandeling a.d.h.v. de Mylogenics methode van Overload Worldwide met 

bijbehorende bewegings- en trainingsadviezen. 

 

• Strippenkaart: de Overeenkomst die de Klant het recht geeft om een overeengekomen aantal 

lessen op de Rittenkaart te gebruiken voor de Diensten van My Personal Potential. 

• Bedenktijd: de termijn waarbinnen de cliënt gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. 

• Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de cliënt om binnen de bedenktijd af te zien van de 

overeenkomst. 

 

Artikel 4: Tot stand komen overeenkomst 

1. De Overeenkomst tussen My Personal Potential en de Klant komt tot stand op het moment dat de 

Klant een Aanbod c.q. Overeenkomst van My Personal Potential heeft aanvaard door na de proefles/ 

intake of gratis pijncheck een afspraak in te plannen met My Personal Potential. 

2. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen. 

3. My Personal Potential gaat alleen overeenkomsten aan met een natuurlijke persoon die 18 jaar 

oud is, alsmede de persoon van 16 jaar of ouder waarbij diens wettelijke vertegenwoordiger(s) 

toestemming geven voor de Overeenkomst.  

De Klant garandeert hierbij dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. My Personal Potential 

heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar. 

4. My Personal Potential verwerkt persoonsgegevens van de Klant binnen de kaders van de 

toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het 
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bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals 

hieronder nader omschreven. Hoe we persoonsgegevens verwerken staat vermeldt in de Privacy 

Policy (https://www.mypersonalpotential.nl/privacy-policy). 

 5. In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt My Personal Potential de persoonsgegevens voor de 

doeleinden: 

 a. Facturatie 

 b. Debiteurenadministratie 

 c. Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting 

 d. Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden 

 e. Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met 

betrekking tot de diensten van My Personal Potential. 

 6. My Personal Potential deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken 

aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen. 

 7. De door de Klant tijdens het plan te gebruiken trainingsplannen en gedragslessen en overige 

gegevens welke aangemerkt kunnen als intellectuele eigendommen worden niet aangemerkt als 

persoonsgegeven en zijn als dusdanig ook niet onderhevig aan de Algemene Verordering 

Gegevensbescherming (AVG). 

 

Artikel 5: Herroepingsrecht 

1. Gedurende een periode van 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst tussen de Klant en My 

Personal Potential, heeft de Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst voor Personal Training 

Sessies kosteloos te herroepen. Het recht op herroeping eindigt op het moment dat u gebruik heeft 

gemaakt van een van de diensten van My Personal Potential. Trainingsschema’s en voedingsplannen 

(los), Challenges of Privé Sessies kunnen niet worden geannuleerd door middel van bedenktijd. 

 

Artikel 6: Duur en beëindiging 

1. Bij het aanschaffen van een 1-rittenkaart Personal Training, DUO Training of Small Group Training 

dient u deze 1 les op te maken binnen 4 weken. Maakt u deze 1 les niet op binnen 4 weken dan 

vervalt de les. 

2. Bij het aanschaffen van een 10-rittenkaart Personal Training, DUO Training of Small Group Training 

krijgt u de optie om 1 of 2 keer per week te komen trainen. 

A) 1 keer per week: U dient deze 10 lessen op te maken binnen 10 weken. Maakt u deze 10 lessen 

niet op binnen 10 weken, vervallen de overige lessen. 

B) 2 keer per week: U dient deze 10 lessen op te maken binnen 6 weken. Maakt u deze lessen niet op 

binnen 6 weken, vervallen de overige lessen. 

3.  Bij het aanschaffen van een 20-rittenkaart Personal Training, DUO Training of Small Group 

Training krijgt u de optie om 1 of 2 keer per week te komen trainen. 

A) 1 keer per week: U dient deze 20 lessen op te maken binnen 20 weken. Maakt u deze lessen niet 

op binnen 20 weken, vervallen de overige lessen.  
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B) 2 keer per week: U dient deze 20 lessen op te maken binnen 11 weken. Maakt u deze lessen niet 

op binnen 11 weken, vervallen de overige lessen.  

4. Een nieuwe rittenkaart gaat direct na afloop van de vorige rittenkaart van start. Het is niet 

mogelijk hier een periode korter dan 30 dagen tussen te laten zitten.  

5. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst voor Personal Training, DUO Training of Small Group 

Training is alleen in overleg mogelijk indien: 

A) U een ander woonadres krijgt en het als gevolg van de toegenomen reistijd voor u niet meer 

mogelijk is om onder redelijke voorwaarden de overeengekomen PT-sessies te volgen.  

B) Het voor u als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, die langer duurt dan vier weken, 

onmogelijk is geworden om verdere PT, DUO of Smal Group -sessies te volgen. Alleen in deze twee 

gevallen zullen de niet genoten sessies worden terugbetaald. Zie artikel 9.2. 

 

Artikel 7: Betalingen  

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal de afgesproken contractduur. De contractduur 

bedraagt minimaal 8 weken (coachingtraject/ begeleiding) of minimaal 4 weken (Privé, Duo en Small 

Group Trainingen) zoals beschreven in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden. 

2. De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven. De eerste betalingsperiode gaat in na 

inschrijving. 

3. De Overeenkomst kan niet tussentijds worden gewijzigd, gepauzeerd of stopgezet, tenzij 

schriftelijk anders overeengekomen door beide partijen.  

4. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat My Personal Potential de aanmelding heeft 

ontvangen of wanneer de eerste training heeft plaatsgevonden.  

5. De Klant is abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd. My Personal Potential 

biedt de Klant echter de gelegenheid om de Overeenkomst in periodieke termijnen van een maand 

bij vooruitbetaling te voldoen. 

6. De Trainingssessies, Privé Sessies, Vervolgconsulten, Challenges, en Voeding- en Trainingsschema’s 

dienen per vooruitbetaling te worden voldaan, uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Facturen worden 

digitaal verstuurd.  

7. Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim. U wordt hier door My Personal Potential 

schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 14 

dagen te voldoen. 

 8. Na het verstrijken van een nieuwe betalingsdatum is My Personal Potential gerechtigd om 

wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in 

rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. 

Voorts is My Personal Potential bevoegd om uw deelname aan trainingssessies of challenges te 

weigeren.             

9. Indien u zich geheel niet aan uw betalingsverplichting voldoet, is My Personal Potential bevoegd 

om rechtsmaatregelen te nemen. 

10. My Personal Potential is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de Klant te 

beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt. 
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11. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan. 

 

Artikel 8: Beëindiging & Verlening 

1. Een Overeenkomst eindigt automatisch na verloop van de contractduur, tenzij de Klant aangeeft 

de Overeenkomst te willen verlengen. 

2. Binnen 7 dagen voor beëindiging van de Overeenkomst zal My Personal Potential de Klant, indien 

van toepassing, opties voor verlenging geven. Op verlenging zijn de betalingsverplichtingen zoals 

omschreven in Artikel 7 van toepassing. 

3. My Personal Potential behoudt zich het recht voor bij ernstig of herhaaldelijk onaanvaardbaar 

gedrag door de Klant via online communicatie of tijdens persoonlijk contact, op aangeven van de 

Trainer, de Overeenkomst te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de 

betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt. 

4. De Overeenkomst kan niet tussentijds worden gewijzigd, gepauzeerd of stopgezet, tenzij 

schriftelijk anders overeengekomen door beide partijen.  

5. Er vindt geen restitutie van geld plaats wanneer de Klant eerder stopt met zijn/ haar traject dan de 

minimale contractduur. 

6. Bij inactiviteit of geringe respons van de Klant is My Personal Potential voorbehouden de 

frequentie van coaching hierop aan te passen zonder dat dit consequenties heeft voor de 

abonnementsgelden. 

 

Artikel 9: Annuleringen of te laat komen  

1. Personal Training-sessies, consulten- en blessurebehandelingen worden samen met de Klant 

vastgelegd middels persoonlijk contact, WhatsApp en/of e-mailcorrespondentie.  

2. Ziekmelding/ blessure. Indien de Klantt niet kan deelnemen aan een Training-Sessie, consult of 
blessurebehandeling wegens ziekte of blessure wordt verwacht dat de Klant dit zo spoedig mogelijk 
doorgeeft aan My Personal Potential middels Whatsapp en/ of telefonisch contact. Bij het ontbreken 
wegens ziekte/ blessure geldt een eigen risico van één les. Bij ziekte of blessure die langer 
aanhouden dan vier weken kan de overeenkomst vervolgens voor maximaal een jaar worden 
stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring ondertekend door een erkende arts. 
 
3. Het annuleren van Personal Training-sessies, DUO Training, Small Group Training, 
blessurebehandelingen en consulten  wegens overige omstandigheden van de Klant kan tot uiterlijk 
24 uur van tevoren kosteloos.  Annuleringen dienen altijd persoonlijk te worden gemeld middels 
Whatsapp en/of telefonisch contact. 
 
4. Bij het tijdig annuleren/ verplaatsen van een Training-sessie, consult of blessurebehandeling is de 
Klant zelf verantwoordelijk voor het inplannen van een nieuwe afspraak binnen de overeengekomen 
geldigheid van de rittenkaart. 
 
5. Gemiste afspraken door de Klant zonder tijdige afzegging en/of opgaaf van reden, worden nimmer 

vergoed. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Personal Training-sessies, consult of 



 
 

 6 

Algemene Voorwaarden My Personal Potential 

blessurebehandeling bij te wonen zoals ze zijn gepland, dus zal er in dit geval ook altijd een volledige 

sessie/ consult berekend worden op uw kaart. 

 6. Personal Training-sessies, Privé Sessies, blessurebehandelingen en consulten beginnen en 

eindigen op het geplande tijdstip. Indien de sessie buiten de schuld van My Personal Potential later 

start dan gepland is, is dat geen reden om de duur van de sessie uit te breiden buiten de geplande 

tijd. 

 
7. My Personal Potential is op geen enkele wijze gehouden aan enige vorm van schadevergoeding 

voor het annuleren van een afspraak. 

8. My Personal Potential dient afzeggingen van een sessie (door bijvoorbeeld ziekte of blessure van 

de Personal Trainer) direct bij constatering ervan door te geven aan de Klant(en) en, indien mogelijk, 

direct te verzetten naar een nader tussen partijen te bepalen datum en tijdstip. De Klant kan in dit 

geval geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of geleidelijke compensatie. 

 

Artikel 10: Diensten en verplichtingen partijen 

1. My Personal Potential levert persoonlijke diensten op maat, gelegen in adviezen op vier pijlers: 

gedrag, voeding, training en herstel. 

 2. De door My Personal Potential te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van 

de Overeenkomst. 

 3. My Personal Potential staat ervoor in dat de geleverde diensten beantwoorden aan de 

overeenkomst Personal Training en staat ervoor in over de kennis te beschikken die redelijkerwijs 

mag worden verwacht van een gediplomeerd Personal Trainer.  

4. Doordat enkele diensten van My Personal Potential online geleverd worden, kan My Personal 

Potential niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat 

dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van 

virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen. 

5. My Personal Potential zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de Klant 

ontvangen wordt. 

6. My Personal Potential behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen. 

7. Op officiële of erkende feestdagen mag My Personal Potential de deuren sluiten of de 

openingstijden aanpassen. 

8. My Personal Potential behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in 

verband met een naar het oordeel van My Personal Potential te gering aantal deelnemers, vakantie, 

ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door My Personal Potential te 

bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.  

9.  Inbreuk op rechten van de Klant dienen per e-mail gemeld te worden via 

kim@mypersonalpotential.nl. Na de melding zal My Personal Potential de aanwezigheid van 

onrechtmatige informatie binnen redelijke tij onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie 

ondernemen. 
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10. De Klant is bij medische achtergronden (dan wel lichamelijke, dan wel van psychische aard) die 

het functioneren van de Klant beïnvloeden verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te 

beginnen met de door My Personal Potential te leveren diensten.  

11. De klant dient elke (tussentijdse) medische contra-indicatie voor lichamelijke inspanning te 

melden bij My Personal Potential. My Personal Potential verklaart uiterst zorgvuldig met uw 

persoonlijke gegevens om te gaan en zal hieromtrent geen enkele mededeling aan derden doen. 

12. De klant dient niet onder invloed van drugs, drank, medicijnen of als doping aangeduide 

middelen te zijn tijdens de Personal Training-sessies, en vervolgconsulten. Mocht dit toch 

geconstateerd worden, mag My Personal Potential zich beroepen op artikel 7 van deze algemene 

voorwaarden. 

13. De Klant is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren. 

14. De Klant heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd. 

15. De Klant verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat 

deze, indien deze verandert, door de Klant zal worden aangepast. 

16. De Klant mag derden geen toegang verschaffen tot My Personal Potential via haar eigen 

registratie. Bij overtreding is de Klant volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade 

daarvan. 

17. De Klant is volledig aansprakelijk voor alle schade bij My Personal Potential en derden, ten 

gevolge van de door de Klant gedeelde informatie. 

 18. De Klant gaat akkoord dat My Personal Potential alle door de Klant aangedragen en door gebruik 

gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in art. 1.5 en art. 1.6 

van deze Algemene Voorwaarden. 

 19. My Personal Potential behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het 

geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van My Personal Potential te wijzigen of te 

stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting de Klant 

gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel 

van de door de Klant gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan. 

 20. In het geval van een wijziging als genoemd in punt 17 van dit artikel, om welke reden dan ook, 

heeft de Klant slechts recht op een pro rato retournering van het reeds (vooruit) betaalde bedrag aan 

My Personal Potential 

 

 Artikel 11: Aansprakelijkheid 

1. Voor elke door My Personal Potential aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een 

inspanningsverplichting. My Personal Potential kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet 

behaalde resultaten. 

 2. My Personal Potential is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van 

verkeerd gebruik van de website. 

 3. My Personal Potential is niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke 

aan of bij de Klant is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens My Personal 

Potential geleverde trainingen en/of diensten.  
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5. My Personal Potential is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door 

welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan de Klant en/of toebehorende zaken verloren gaan of 

anderszins schade oplopen.  

6. My Personal Potential is niet aansprakelijk wanneer de Klant op enigerlei andere wijze schade lijdt 

en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies van de 

trainer, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de klant.  

7. My Personal Potential is geen medische organisatie en is niet toegerust om u medisch advies te 

geven of een medische diagnose te stellen. Voor specifieke adviezen dient u hulp in te roepen van 

een huisarts, arts of paramedicus. 

8. My Personal Potential is niet aansprakelijk wanneer de Klant op enigerlei wijze schade leidt en 

deze is te wijten aan het niet of niet volledig melden van enige beperking aan zijn of haar gezondheid 

of een beperking wat de training zou kunnen belemmeren.  

9. My Personal Potential is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens de 

klant verschafte onjuiste en/of onvolledige informatie.  

10. My Personal Potential aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële 

schade als gevolg van ongeval of letsel van de klant en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook. 

11. Het gebruik maken van trainingsmateriaal en gewichten van My Personal Potential is geheel voor 

eigen risico van de Klant. 

12. My Personal Potential aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van 

eigendommen van de Klant en/ of derden. 

 13. De Klant is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van My Personal Potential 

indien deze schade aan nalatigheid en/ of schuld van dit lid te wijten is. 

 

Artikel 12: Intellectuele eigendom 

 1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant dat 

alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn van My 

Personal Potential en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, 

waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige 

rechten, octrooien en modelrechten. 

2. My Personal Potential verleent de Klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet 

sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk) recht om de producten en diensten van My 

Personal Potential te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in 

deze Algemene Voorwaarden gesteld. 

3. Bij beëindiging van de Overeenkomst (na aflopen van de contractduur of bij tussentijdse 

beëindiging door My Personal Potential op grond van art. 7.3 vervalt het recht van de Klant om 

gebruik te maken van de door My Personal Potential geleverde producten en diensten. De tijdens de 

looptijd van de Overeenkomst geleverde producten en diensten blijven eigendom van My Personal 

Potential en worden na afloop van de contractuur niet ter beschikking gesteld van de Klant. 

 4. Wanneer in een overeenkomst tussen My Personal Potential en een derde, een licentieverlening 

voor een of meer van de producten of diensten van My Personal Potential wordt overeengekomen, 
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betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk 

recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken. 

5. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud 

van My Personal Potential te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte 

commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met My 

Personal Potential. 

 

 Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op de Overeenkomst tussen My Personal Potential en de Klant alsmede onderhavige Algemene 

Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst 

betrokken partij buiten Nederland gevestigd is. 

 2. Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst, zullen zij in overleg 

trachten tot een oplossing te komen.  

3. Leidt overleg niet tot een oplossing, dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde 

rechter in de Rechtbank Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft 

 3. Door het aangaan van een Overeenkomst verklaart de Klant de Algemene Voorwaarden te kennen 

en te accepteren opdat deze Algemene Voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als 

bedoeld in artikel 4.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de Overeenkomst 

vormen. 

 5.  My Personal Potential is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene 

Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap verlengd wordt. 

 

 


