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Algemene Voorwaarden Get Fit by Max 
In dit document treft u de Algemene Voorwaarden van Get Fit by Max. In eerste instantie wijst Get Fit 
by Max alle Algemene Voorwaarden van andere Partijen van de hand, tenzij dit bij Overeenkomst of 
in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald. Tevens kunt u geen andere rechten ontlenen dan 
in deze Algemene Voorwaarden weergegeven.  
 

1. Bedrijfsgegevens 
 
Aanbieder is gevestigd aan de Stationslaan 3D11 te Breda, postcode 4815GW. Get Fit by Max is 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74195611 
 
 
Hebt u vragen over onze Algemene Voorwaarden? Dan kunt u ons via de onderstaande gegevens 
bereiken: 

 
- max@getfitbymax.nl  

 
2. Definities 

 
- Dag: kalenderdag; 
- Aanbieder: Get Fit by Max, zoals weergegeven in artikel 1, overeenkomstig zijn definities als 

‘Verkoper’ en ‘Leverancier’; 
- Afnemer: ieder rechtspersoon welke een Overeenkomst heeft gesloten met Aanbieder, tot de 

afname van één of meer producten/diensten van Aanbieder; 
- Product: goederen aangeboden door Aanbieder, bestemd voor verkoop. Producten betreffen 

in ieder geval voedingssupplementen. 
- Dienst: dienst zoals aangeboden door Aanbieder en besloten bij Overeenkomst. 
- Overeenkomst: iedere overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen Aanbieder en 

Afnemer tot stand komt; 
- Partijen: Aanbieder en Afnemer tezamen genoemd; 
- Schriftelijke communicatie: alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, dus digitale 

communicatie geldt ook onder deze formulering. 
 

3. Toepasselijkheid 
 

1. De Algemene Voorwaarden van Aanbieder zijn van toepassing op iedere Overeenkomst 
tussen Aanbieder en Afnemer. Algemene Voorwaarden van iedere andere Partij worden in 
beginsel van de hand gewezen. Enkel wanneer door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aldus 
is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van Aanbieder niet van toepassing. 

2. Indien er op enige wijze wordt afgeweken van één of meerdere bepalingen uit deze Algemene 
Voorwaarden, blijven de overige bepalingen hun gelding houden. 

3. Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts 
voor de bij die specifieke Overeenkomst bepaalde gevallen. 

4. De Algemene Voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw 
uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. 
Dit geldt voor alle verdere Overeenkomsten tussen Aanbieder en Afnemer. 
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4. Overeenkomst  
 

1. De Overeenkomst beziet op de (ver)koop van Producten aangeboden of de uitvoer van een 
Dienst door Aanbieder.  

2. De Overeenkomst komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding artikel 6:217 BW.  
3. Het aanbod bestaat uit Producten zoals getoond op de website van Aanbieder of op een 

andere manier getoond door Aanbieder aan Afnemer, zoals een brochure, offerte etc.  
4. Indien Afnemer overgaat op de aanschaf van een door Aanbieder aangeboden Product via de 

website, geldt de aanschaf als aanvaarding van de Overeenkomst. 
5. Indien Afnemer overgaat op de aanschaf van een door Aanbieder op een andere manier dan 

via de website aangeboden Product, geldt de ondertekening van de Overeenkomst of andere 
schriftelijke toezegging als aanvaarding.   

6. Afnemer bepaalt zelf welke Producten afgenomen worden, door middel van een mix en match 
systeem. Afnemer staat het daarmee vrij om zelf een keuze te maken over de producten die 
in de stands verwerkt worden.  

7. Indien Afnemer overgaat op het afnemen van een Dienst, geldt ondertekening van de 
Overeenkomst als aanvaarding. Een Dienst kan, maar hoeft niet uitsluitend te bestaan uit het 
periodiek vervangen van stands, zoals aangeboden door Aanbieder. 

8. De vorm van de specifieke Dienst wordt per Overeenkomst vastgesteld.   
9. Het staat Partijen in geen geval vrij om eenzijdig de Overeenkomst of gedeeltes van de 

Overeenkomst te wijzigen. 
10. Aanbieder staat ervoor in dat de geleverde Producten voldoen aan de Overeenkomst, dan wel 

de Producten zoals aangegeven op de website. 
11. Het staat aanbieder vrij om derden in te schakelen ter bevordering/uitvoering van de 

Overeenkomst.   
 

5. Levering  
 

1. Voordat Levering van een aangeschaft Product plaatsvindt dient het volledige aankoopbedrag 
voldaan te zijn, indien de Overeenkomst per website is besloten.  

2. Het aankoopbedrag dient volledig voldaan te worden op de door Aanbieder aangegeven 
wijze. 

3. Indien een Overeenkomst is besloten op een andere wijze dan in artikel 5 lid 5 weergegeven, 
kan een andere vorm van betaling overeengekomen worden.  

4. Eventuele kosten voor levering worden bij Overeenkomst besloten.  
5. Levering van het Product geschiedt op het bij Overeenkomst bepaalde moment.  
6. Het bij Overeenkomst bepaalde moment voor levering is in geen geval een fataal termijn. 

Missen van de termijn geeft Afnemer geen direct recht tot ontbinding van de Overeenkomst.   
7. Verzending en levering gebeuren altijd naar/op het door Afnemer aangegeven adres. 

Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gehouden, voor schade ontstaan door foutieve 
opgave van adresgegevens. Afnemer is daarmee altijd verantwoordelijk voor opgave van de 
juiste gegevens.  
 

6. Inspectieplicht Afnemer 
 

1. Afnemer dient op moment van levering het Product te controleren op onjuistheden of 
gebreken.  

2. Indien tijdens de inspectie gebreken blijken aan het Product, dient Afnemer deze gebreken 
kenbaar te maken binnen 48 uur na ontdekking.  
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3. Tijdige inspectie van het Product komt voor rekening van Afnemer, maar is in ieder geval 72 
uur na ontvangst van het Product.  

4. Indien een gebrek zich kenbaar maakt terwijl het in gebruik is door consument, dient Afnemer 
consument te vergoeden voor het gebrek of een ander soortgelijk product aan te bieden 
indien beschikbaar.  

5. Afnemer het gebrek binnen 24 uur te melden bij Aanbieder.  
6. Aanbieder zal binnen 3 werkdagen contact opnemen betreffende een indicatie van het gebrek 

en het aanbieden van een mogelijke passende oplossing voor het gebrek. 
7. Afnemer dient Aanbieder een redelijk termijn te geven voor herstel van het gebrek.  
8. Herstel van het gebrek zal in eerste instantie bestaan uit vervanging van het gebrekkige 

Product.  
9. De beoordeling van teruggave van gelden met betrekking tot gemaakte kosten aan de kant 

van Afnemer door een gebrek is aan zijde van Aanbieder.  
 

7. Prijzen 
 

1. Prijzen voor de af te nemen Producten zijn zoals weergegeven op de website van Aanbieder.  
2. Afwijking van de aangegeven prijzen kan alleen indien dit bij Overeenkomst of door middel 

van een aanbod via offerte is vastgesteld.  
3. Prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.  
4. Tevens kan bij Overeenkomst besloten worden dat de overeengekomen prijs op basis van een 

marge ofwel percentage is.  
5. Indien bij overeenkomst is bepaald dat prijzen op een andere manier worden voldaan dan via 

de website, dient Afnemer de verschuldigde gelden binnen het op de factuur aangegeven 
termijn over te maken, naar het door Aanbieder aangegeven bankrekeningnummer.  

6. Indien de betalingstermijn wordt gemist, zal Aanbieder maximaal 2 betalingsherinneringen 
versturen aan Afnemer.  

7. Indien aan de betalingsherinneringen geen gehoor wordt gegeven, staat het Aanbieder vrij 
om een derde partij in te schakelen ter verhaling van de vergoeding.  

8. Eventuele extra kosten, komen voor rekening van Afnemer. 
 

8. Beleid bij Klachten 
 

1. Afnemer dient enige vorm van klachten of opmerkingen binnen een redelijke termijn. De 
termijn voor melding is in ieder geval 7 dagen na ontdekking van het gebrek. Hierbij geldt dat 
de termijn begint te lopen vanaf het moment dat Afnemer het gebrek ontdekt of redelijkerwijs 
had moeten ontdekken. 

2. Aanbieder zal na bekendmaking van de klacht binnen 7 dagen contact opnemen, om de klacht 
en verder te ondernemen stappen te bespreken. 

3. Afnemer dient Aanbieder altijd de gelegenheid te stellen om het gebrek te herstellen. Per 
gebrek wordt tussen Partijen een redelijke termijn vastgesteld. Indien een melding bestaat 
uit meerdere gebreken, wordt er voor elk gebrek een passend termijn voor herstel bepaald.  

4. Beoordeling van de vorm van werkzaamheden welke verricht worden voor het herstel van 
het gebrek is altijd aan de zijde van Aanbieder.  

 
9. Privacy en gegevens van Afnemer 
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Aanbieder conformeert zich te allen tijde aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming en/of hieraan verwante wet- en regelgeving. Zie ons privacybeleid 
voor meer informatie.  
 

10. Overmacht 
 

1. Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor Aanbieder ten tijde van het aangaan van 
de Overeenkomst niet waren te voorzien is Aanbieder niet aansprakelijk. Als zodanige 
omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring 
van welke aard dan ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine,  
epidemieën, pandemieën natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of 
oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoersmiddelen, 
verkeersblokkades, ziekte ongeacht de reden of oorzaak daarvan of andere onvoorziene 
omstandigheden die niet bekend waren bij het aangaan van de Overeenkomst.  

2. Aanbieder heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de Overeenkomst op 
te schorten dan wel te ontbinden. Hierbij ontstaat geen recht op de teruggave van gelden.  

3. Indien Aanbieder een tijdelijk opgeschort deel van de Overeenkomst later toch uitvoert, is 
Afnemer zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie 
verschuldigd. 

  
11. Conversie 

 
Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend 
karakter op enige bepalingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden geen beroep 
kan worden gedaan, Komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in 
elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep 
gedaan kan worden. 
 

12. Nawerking 
 
Indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat bepalingen in deze Algemene 
Voorwaarden van kracht blijven, zullen deze hun gelding behouden, na beëindiging van de 
Overeenkomst tussen Partijen.  

 
13. Strijdige clausules 

 
Indien de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst strijdige bepalingen bevatten, gelden 
de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de tussen Partijen besloten Overeenkomst. Dit 
geldt alleen indien deze een uitdrukkelijke Opdrachtbevestiging bevat. In elk ander geval 
gelden de bepalingen, zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.  

 
14. Niet naleving Algemene Voorwaarden 

 
Indien Afnemer zich niet conformeert aan hetgeen bepaald in deze Algemene Voorwaarden, 
heeft Aanbieder het recht om te weigeren verdere Diensten voor Afnemer uit te voeren.  

 
15. Toepasselijk recht 
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Op alle Overeenkomsten tussen Afnemer en Aanbieder, alsmede deze Algemene 
Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 

 
16. Forumkeuze 

 
De rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda (kamer civiele zaken/kanton) is bevoegd 
om kennis te nemen van geschillen. Niettemin heeft Aanbieder het recht het geschil voor te 
leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
 
 
 

Hebt u vragen met betrekking tot onze Algemene Voorwaarden? Neem dan gerust contact op via 
het onderstaande e-mailadres! 

max@getfitbymax.nl  
 
Versie 2021 
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