
Screening
90 euro voor startscreening - 45 euro voor herscreening

Wij voeren samen met jou een grondige lichaamsanalyse uit en 
luisteren naar uw verhaal. Vervolgens maken we een uitgebreid 
testrapport op en werken wij voorstellen uit in functie van jouw 

realistische doelstellingen. 

Semi-privé training
20 euro per sessie

U traint onder onze begeleiding op een zelfstandige manier in een kleine 
groep ervaren sporters.

Personal training
47,5 euro per sessie

Specifieke één-op-één training: wij als jouw personal trainer 
demonstreren, motiveren en verbeteren jouw prestaties. 

Small group training (2 tot 5 personen)
63 euro per sessie

Voor koppels of vrienden die graag samen trainen en toch een 
individuele, gedifferentieerde begeleiding beogen.

Privé group training (6 tot 10 personen)
75 euro per sessie

Voor koppels of vrienden die graag samen trainen en toch een 
individuele, gedifferentieerde begeleiding beogen. 

Groepen
12,5 euro per training of 100 euro voor tien trainingen

Voor groepen die een mix van fun, intens trainen en persoonlijke 
begeleiding wensen. 

Duursportbegeleiding
99 euro voor lactaatmeting en schema 8 weken

Voor fietsers, lopers, triatleten van elk niveau en met jouw specifieke 
doelstellingen. Mogelijkheden tot begeleiding zonder test of enkel test 

ook mogelijk.

(Alle prijzen zijn excl. BTW en worden gefactureerd aan het einde van elke maand) 



Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden 

De goedkeuring en aanvaarding van de algemene voorwaarden 

Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur en ondertekend voor akkoord 
door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke 
hieronder zijn vermeld.


Offerte prijzen facturatie 

De prijzen en tarieven van toepassing per trainingssessie worden bepaald door Soigné en zijn gebaseerd op 
uren, materialen en diensten en kunnen door haar ten alle tijde worden aangepast voor de toekomst. De 
gewijzigde tarieven zijn van toepassing van zodra ze worden gecommuniceerd door Soigné aan de klant. 
De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte 
gebracht, de overeenkomst op te zeggen.


Betalingsmodaliteiten 

Facturen worden steeds op het einde van de maand opgemaakt en bevatten de gepresteerde uren van de 
afgelopen maand.  

Verplaatsingen trainer

Bij het verplaatsen van de trainer naar de klant thuis wordt er een kilometervergoeding aangerekend aan het 
bedrag van 0,365 euro/km. 


Laattijdige betaling

In geval van niet-tijdige betaling van de facturen behouden wij ons het recht voor alle lopende prestaties op 
te schorten en/of definitief te beëindigen. Interesten, boetes en verhogingen die het gevolg zijn van de 
opschorting of beëindiging van de prestaties bij niet-tijdige betaling kunnen niet ten onze laste gelegd 
worden.


Bij niet‑betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de eerste  ingebrekestelling verwijlrente 
verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest, 2% (2019). Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding 
verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimumbedrag van 40 euro.

 

Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behoudt de Soigné zich het recht voor  de 
overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.


  Annuleringen 
PT en small group


Klanten dienen minimum 24u voor hun training de training schriftelijk te annuleren. Zoniet wordt de training 
aangerekend. Bij dwingende reden zoals bijv. ziekte kan een doktersbewijs ingediend worden om de sessie 
alsnog te annuleren. 


Semi-privé


Klanten in de semi-privé module werken op basis van een abonnement i.f.v. hun aantal trainingsmomenten 
per week. Toch dienen zij hun coach steeds op de hoogte te brengen van hun eventuele afwezigheid en dat 
bij voorkeur minstens 24u voor de sessie. 


Losse sessies voor meedoen kan nog steeds, maar is steeds in samenspraak met de coach om de 
groepsgrootte steeds optimaal te houden. Een bedrag per sessie zal dan aan het einde van de maand 
aangerekend worden. 




De coach kan altijd beslissen dat er teveel met losse sessies getraind wordt en de klant erop wijzen dat de 
overstap naar een abonnementsformule gewenst is. 


Bij het missen van een semi-privémoment kan dat moment altijd in de toekomst ingehaald worden op een 
andere dag dan de vaste dag in uw abonnement. Dit dient wel steeds in samenspraak met de trainer 
verlopen i.f.v. het niet schenden van de kwaliteit van de begeleiding en de groepsgrootte. 


Risico en aansprakelijkheid 
De klant is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Soigné kan 
niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van persoonlijke 
bezittingen op het grondgebied van de zaak.


Ondergetekende verklaart fysiek bekwaam te zijn om de activiteiten waarvoor hij zich inschrijft uit te 
oefenen. Het is de ondergetekende aangeraden om een aangepaste verzekering te nemen. Soigné sluit elke 
aansprakelijkheid ten opzichte van haar klanten of iedere derde persoon uit, met uitzondering van:


⁃ Haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van haar klanten voor opzet of grove schuld in hoofde 
van Soigné.


⁃ Haar mogelijke aansprakelijkheid bij overlijden of lichamelijk letsel van haar klanten ten gevolge van 
een doen of nalaten van Soigné.


In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de woonplaats van de klant of de 
rechtbank van de plaats waar de overeenkomst wordt uitgevoerd.


	Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden

