
Samenwerkingsovereenkomst GOfit

Vanaf 30mei 2022

GOfit is een samenwerkingsverband met 3 partijen:
● Fysizo
● ReVisie
● HELDcoach.

Wij, als professionals, bundelen onze krachten op het gebied van body,
mind en voeding, zodat wij onze klanten volledig en krachtig kunnen
ondersteunen bij het behalen van hun leefstijl doelstellingen. GOfit vervult
opdrachten voor zowel particulieren als bedrijven. Meer informatie kun je
vinden op www.gofitleefstijl.nl

Dit document beschrijft welke diensten GOfit gezamenlijk aanbiedt, hoe wij
deze diensten factureren, hoe de aansprakelijkheid is geregeld en waar je
de algemene voorwaarden van de partijen kunt terugvinden.

http://www.gofitleefstijl.nl
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Wie is wie? Welke partijen werken samen?

1. Fysizo
Eigenaar is Geertje Schalke-Kouwenhoven. Ik ben fysiotherapeut en
bewegingsagoogl.

Je kunt informatie over mij vinden op mijn website www.fysizo.nl Maar je
kunt mij ook telefonisch bereiken op 06 19 85 83 01  en via de e-mail
geertje@fysizo.nl

Het adres van fysizo is: Herenstraat 36, 2291 BH Wateringen

Het Kamer van Koophandel nummer van fysizo is 72026782.
AGB code: 04031438 / BIG registratie: 89908865204

2. ReVisie
Eigenaar is Jessica Kleijheeg-Philippa. Ik ben runningtherapeut,
hardlooptrainer, koude- en ademtrainer en mindsetcoach.

Je kunt informatie over mij vinden op mijn website www.revisie.nu . Maar je
kunt mij ook telefonisch bereiken op 06-42201140 en via de e-mail
info@revisie.nu

Het adres van ReVisie is: Gouwlaan 61, 2295 MG in Kwintsheul

Het Kamer van Koophandel nummer van ReVisie is 64676277.

3. HELDcoach
Eigenaar is Pascal van Assendelft. Ik ben BGN gewichtsconsulent en
adviseer mensen t.a.v. voeding en bewegen voor een gezonde leefstijl.

Je kunt informatie over mij vinden op mijn website www.heldcoach.com .
Maar je kunt mij ook telefonisch bereiken op 06-15880274 en via de e-mail
pascal@heldcoach.com

Het adres van HELDcoach is: Lelielaan 12, 2295KM Kwintsheul

Het Kamer van Koophandel nummer van HELDcoach is 75020890.
BGN lidnummer: 5295 en AGB code: 90069426

http://www.fysizo.nl
https://www.heldcoach.com/
mailto:pascal@heldcoach.com
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GOfit diensten
Workshops voor groepen

● Adem en Kou
● Kracht is macht
● Happen & Trappen
● Webinars met diverse leefstijl onderwerpen
● Workshops met diverse leefstijl onderwerpen
● GOfit booster - Fit in 10 weken

1 op 1 coaching
Het GOfit leefstijlprogramma is een programma gericht op het individu. De klant
wordt dan 1 op 1 gecoacht op het gebied van beweging, voeding en mindset.

Algemene voorwaarden
Voor de 1 op 1 coaching en trainingen worden altijd de algemene voorwaarden
per aanbieder gevolgd. Je kunt deze via onderstaande links terugvinden:

● Fysizo - Geertje Schalke
https://fysizo.nl/algemene-voorwaarden/

● ReVisie - Jessicia Kleijheeg
https://www.revisie.nu/voorwaarden

● HELDcoach - Pascal van Assendelft
https://www.heldcoach.com/_files/ugd/fc2237_8b1f4abf66034de0b42fa57
3732e2ed0.pdf

Offertes, tarieven, facturen en betaling

Offertes en tarieven
● Wij informeren particulieren mondeling en middels de website of brochure

over onze tarieven.
● Wij stemmen met bedrijven onze tarieven af middels een op maat

gemaakte offerte.

Hoe sturen wij onze facturen?

● Workshop bedrijven met 1 instructeur - factuur wordt verstuurd vanuit de
instructeur en dus de betreffende onderneming.

● Workshop bedrijven met meerdere instructeurs - 1 factuur vanuit 1 van de 3
ondernemingen, de partijen sturen elkaar onderling een factuur voor de
betreffende uren.

● Workshop particulieren met meerdere instructeurs - 1 factuur vanuit 1 van
de 3 ondernemingen, de partijen sturen elkaar onderling een factuur voor
de betreffende uren.

https://fysizo.nl/algemene-voorwaarden/
https://www.revisie.nu/voorwaarden
https://www.heldcoach.com/_files/ugd/fc2237_8b1f4abf66034de0b42fa573732e2ed0.pdf
https://www.heldcoach.com/_files/ugd/fc2237_8b1f4abf66034de0b42fa573732e2ed0.pdf
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● 1 op 1 coaching particulieren - je betaald of direct met pin bij de
betreffende partij of je ontvangt een factuur van de betreffende
onderneming. In sommige gevallen kan de factuur gedeclareerd worden
bij de verzekeraar. De declaratie dien je zelf in bij jouw verzekeraar.

● 1 op 1 coaching medewerkers van een bedrijf - factuur wordt verstuurd
vanuit de instructeur en dus de betreffende onderneming.

De facturering en betalingsvoorwaarden zijn terug te lezen in de algemene
voorwaarden van iedere partij.

Annuleren
● Voor annuleren van 1 op 1 coach sessie volg de algemene voorwaarde per

aanbieder.
● Zolang er nog niet is begonnen met het uitvoeren van de overeenkomst,

kun je onze overeenkomst annuleren.
● Heb je online of telefonisch een overeenkomst gesloten, dan heb je als je

consument in principe eerst nog een bedenktermijn. Na afloop van die
bedenktermijn mag je de overeenkomst altijd nog annuleren zolang er niet
begonnen is met het uitvoeren van de overeenkomst.

● De reden van de annulering is niet van invloed op het volgende artikel.
Dit betekent bijvoorbeeld dat als de reden van de annulering een
overmachtsituatie is, het volgende artikel gewoon geldt en je een redelijke
vergoeding betaalt voor de door mij al uitgevoerde werkzaamheden en
voor onkosten die gemaakt zijn.

● In de volgende situaties kun je niet altijd kosteloos annuleren:
○ je annuleert een cursus, workshop of training;
○ je annuleert een (coachings-/advies)bespreking/afspraak korter

dan 24 uur van tevoren (hiervoor gelden altijd de
annuleringsvoorwaarde per aanbieder)

Je bent in deze situaties gehouden voor de per de annuleringsdatum door
mij al verrichte werkzaamheden een redelijke vergoeding (= redelijk loon)
te betalen. Los van deze redelijke vergoeding kan ik onkosten die ik al
hebben moeten maken voor het uitvoeren van de cursus, workshop,
training of een (coachings-/advies)bespreking/afspraak bij je in rekening
brengen. Denk hierbij aan een door mij voorbereidingstijd, gereserveerde
locatie, catering en inhuur van derden. Van deze redelijke vergoeding en
kosten ontvang je van mij een schriftelijke onderbouwing en specificatie.

Wat is overmacht?
Er is sprake van overmacht als de werkzaamheden uit de overeenkomst niet
(volledig) uitgevoerd kunnen worden, omdat (onder andere):

● Geen beschikbaarheid door omstandigheden; of
● de hulpmiddelen die worden gebruikt (zoals transportmiddelen en

ruimte) beperkt beschikbaar zijn; of
● cliënt niet of (veel) te laat bij een afspraak verschijnt; of
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● zich een van de volgende situaties voordoet: ziek zijn,
overheidsmaatregelen; storing van internet, computernetwerk- of
telecommunicatie diensten; (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van onder
andere netwerken, software, diensten en programma’s van derde
partijen; netwerkaanvallen, waaronder DoS- of DDoS-aanvallen;
oorlog; staking; natuurgeweld; brand; terrorisme;
vervoersproblemen; het plotseling niet beschikbaar zijn van een
locatie of (cursus/training/workshop)ruimte; andere bijzondere
omstandigheden, waaronder een epidemie of pandemie.

Aansprakelijkheid
● Iedere instructeur heeft zijn aansprakelijkheid vastgelegd in zijn algemene

voorwaarden.
● Jessica Kleijheeg, Geertje Schalke en Pascal van Assendelft kunnen niet

verantwoordelijk worden gesteld voor welke schade dan ook en/of letsel
die wordt opgelopen tijdens en door de deelname aan een workshop.

● Voor de workshop Adem en Kou gelden aanvullende voorwaarden:
○ Als adem- en kou instructrice, in deze ReVisie, in samenwerking met

Fysizo en HELDcoach, zien we erop toe, dat de adem- en kou
activiteiten veilig en correct worden uitgevoerd.

○ Wij kunnen niet de individuele gezondheidsrisico’s beoordelen van
de individuele deelnemers. De deelnemers worden van tevoren
schriftelijk over de gezondheidsrisico’s geïnformeerd. Wij wijzen op
hun eigen persoonlijke verantwoordelijkheid en adviseren om hun
eigen huisarts te consulteren indien de medische vragenlijst daar
aanleiding toe geeft. Deelname geschiedt op eigen verantwoording.

○ Iedere deelnemer tekent op de dag van deelname vooraf een
persoonlijke aansprakelijkheids en gezondheidsverklaring.


