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ALGEMENE VOORWAARDEN BODY SUPPORT 

 

Artikel 1. Definities 

 

1.1. Body Support: de onderneming ingeschreven onder nummer 181 27 296 bij de Kamer van 

Koophandel, tevens wederpartij in de overeenkomst en gebruiker van deze algemene 

voorwaarden. 

 

1.2. Licentienemer: een sportschool, personal trainer, diëtiste, voedingsconsulent of een ieder 

andere (rechts)persoon die het Programma aan haar leden en/of cliënten beschikbaar 

wil maken, tevens wederpartij in Overeenkomst. 

 

1.3. Materiaal: aan het Programma ondersteunende materialen daaronder mede begrepen: 

teksten, tekeningen, analyses, rapporten, databanken en computerprogrammatuur. 

 

1.4. Nieuw Materiaal: door Licentienemer vervaardigd materiaal gebaseerd op Materiaal van 

Body Support. 

 

1.5. Overeenkomst: overeenkomst tussen Licentienemer en Body Support waarop deze 

algemene voorwaarden van toepassing zijn. 

 

1.6. Partijen: Licentienemer en Body Support gezamenlijk. 

 

1.7.  Programma: het door Body Support ontwikkelde programma dat een Licentienemer in staat 

stelt aan haar leden en/of cliënten een voedingsprogramma aan te bieden. 

 

Artikel 2. Licentie en intellectuele eigendomsrechten 

 

2.1. Licentienemer verwerft een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en door Body Support 

onmiddellijk herroepbaar gebruiksrecht voor de op het inschrijfformulier beschreven 

Materiaal. Dit met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen van onderhavige 

algemene voorwaarden. 

 

2.2. Licentienemer mag het Materiaal slechts gebruiken binnen haar eigen 

onderneming en binnen haar dochtermaatschappijen in de zin van artikel 2:24a van het 

Burgerlijk Wetboek. Doch, slechts op de locaties en op de apparatuur als gespecificeerd 

op het inschrijfformulier en voor de leden van Licentienemer. Het Materiaal mag 

derhalve niet buiten de locaties als hiervoor bedoeld aangewend worden. 

Licentienemer zorgt er voor dat haar (ingehuurde) personeel, en dan met name de 

personal trainers, hiervan op de hoogte zijn. 

 

2.3. De intellectuele eigendomsrechten op het Materiaal blijven uitdrukkelijk voorbehouden aan 

Body Support of haar licentiegevers. 
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2.4. Alle intellectuele eigendomsrechten op Nieuw Materiaal komen bij uitsluiting te berusten bij 

Body Support. Deze overdracht vindt bij dezen reeds nu voor als dan plaats. Indien voor 

de overdracht een separate akte vereist is, garandeert Licentienemer te zullen 

meewerken aan deze overdracht. Voorts verleent Licentienemer aan Body Support een 

bijzondere volmacht om namens haar de akte als hiervoor bedoeld te ondertekenen. 

Van deze volmacht zal Body Support alleen gebruik maken als Licentienemer te kort 

schiet in de nakoming van de garantie als hier voor bedoeld. 

 

2.5. Licentienemer doet afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten ingevolge de Auteurswet 

van 1912 verbonden met Nieuw Materiaal waarvan de intellectuele eigendomsrechten 

ingevolge het voorgaande lid aan Body Support zijn overgedragen. 

 

2.6. Op Nieuw Materiaal verleent Body Support een licentie aan Licentienemer als bedoeld in 

artikel 2.1 en 2.2 van deze algemene voorwaarden. 

 

2.7. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is het Licentienemer toegestaan zich te 

afficheren als officieel Body Support partner. Het is Licentienemer in het kader van het 

Programma alleen toegestaan promotiemateriaal van Body Support te gebruiken ter 

promotie van het Programma. Dit materiaal wordt op verzoek van Licentienemer door 

Body Support ter beschikking gesteld. 

 

Artikel 3. Duur overeenkomst en beëindiging  

 

3.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals vermeld in het inschrijfformulier. Bij 

gebreke waarvan geldt een duur van een (1) jaar. Na ommekomst van de initiële periode 

wordt de overeenkomst telkens met een zelfde periode verlengd, tenzij een der Partijen 

ten minste een (1) maand voor ommekomst van die (verlengde) periode opzegt. 

 

3.2. Body Support is onverlet hetgeen in de Overeenkomst is bepaald, gerechtigd de 

Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling of kennisgeving, geheel of 

gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden: 

a. als Licentienemer toerekenbaar tekortschiet ter zake van één of meer van zijn 

verplichtingen en/of als nakoming onmogelijk is; 

b. als voor Body Support aannemelijk is dat Licentienemer niet in staat of bereid is of 

zal zijn om aan haar verplichtingen te voldoen; 

c. als Licentienemer surseance heeft aangevraagd, in de situatie van surseance 

verkeert, faillissement is aangevraagd, in staat van faillissement verkeert, overgaat tot 

liquidatie van zijn onderneming dan wel zijn activiteiten staakt of op enigerlei wijze 

insolvabel blijkt; 

d. als Body Support door de samenwerking met Licentienemer imagoschade leidt dan 

wel een verdere samenwerking met Licentienemer tot voorzienbare imagoschade van 

Body Support zal leiden. 

 

3.3. In alle gevallen van de beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst vervalt de licentie 

per datum van beëindiging of ontbinding. Derhalve dient vanaf dat moment 
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Licentienemer zich te onthouden van het aanwenden van Materiaal en het zich 

manifesteren als Body Support partner. 

 

3.4. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om na beëindiging van de 

Overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging bestaan. Zo ontslaat beëindiging 

van deze Overeenkomst Partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot 

intellectueel eigendom, toepasselijk recht en bevoegde rechter. 

 

Artikel 4. Garanties en aansprakelijkheid 

 

4.1. Hoewel het Programma en het Materiaal met de grootste zorg is samengesteld garandeert 

Licentiegever niet dat het Programma en Materiaal zonder fouten en/of omissies is. 

Voorts garandeert Licentiegever niet dat het Programma en Materiaal geschikt is voor 

het doel waarvoor Licentienemer de rechten op het Programma en Materiaal verwerft 

als in onderhavige algemene voorwaarden bedoeld. 

 

4.2. Indien en voor zover de Licentienemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn 

verplichting(en) is de Licentienemer tegenover Body Support aansprakelijk voor 

vergoeding van de door de Licentiegever geleden, dan wel te lijden schade. 

 

4.3. Aansprakelijkheid van Body Support wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming 

van de Overeenkomst is volledig uitgesloten. 

 

4.4. Indien en voor zover de beperking als hiervoor bedoeld rechtens niet mogelijk is, dan 

beloopt de maximale schadevergoeding waarvoor Body Support aansprakelijk gesteld 

kan worden niet meer dan de waarde van de licentievergoedingen (exclusief BTW en 

andere van overheidswege opgelegde heffingen) die daadwerkelijk door Licentienemer 

betaald zijn, en door Body Support ontvangen zijn in de twee (2) maanden die aan de 

schadeveroorzakende gebeurtenis voorafgingen. 

 

Artikel 5. Non concurrentie en niet benaderen relaties Body Support 

 

5.1. Tot en met drie (3) jaar na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst geldt dat 

Licentienemer zich er van zal onthouden andere licentienemers en/of leveranciers van 

Body Support te benaderen om hen te bewegen de contacten en/of overeenkomsten 

met Body Support te verbreken. 

 

5.2. Licentienemer zal gedurende drie (3) jaar na de looptijd van de Overeenkomst geen 

activiteiten ontplooien in Nederland, direct of indirect, welke in de breedste zin van het 

woord als concurrerend  zijn te beschouwen. Ongeacht of deze activiteiten in 

loondienst, als zelfstandig (ondernemer), agent, vertegenwoordiger, distributeur, etc., 

ontplooid worden. Dit alles op straffe van een boete van € 10.000,- (tien duizend euro) 

per overtreding en van € 5.000 (vijf duizend) per dag zolang de overtreding voortduurt. 

Deze boete is onmiddellijk zonder gerechtelijke tussenkomst door Body Support 

opeisbaar. Deze boete laat het recht van Body Support onverlet om een 
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schadevergoeding te eisen. 

 

Artikel 6. Overige bepalingen 

 

6.1. Op de Overeenkomst en nadere overeenkomsten verband houdende met de Overeenkomst 

is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit deze Overeenkomst 

worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement alwaar Body 

Support haar vestiging heeft. 

 

6.2. In geval van een geschil, geeft de meest gerede van Partijen aan de andere Partij 

schriftelijk te kennen, dat er sprake is van een geschil, alsmede een summiere opgave 

van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van het geschil is 

 

6.3. Het is Licentienemer niet toegestaan de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst 

over te dragen aan een derde. Het is Body Support toegestaan de rechten en 

verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde. 

 

6.4. Indien en voor zover een bepaling uit deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of nietig 

wordt verklaard blijven andere bepalingen onverminderd tussen Partijen van kracht. 

Body Support zal in dit geval een nieuwe bepaling opstellen waarbij zoveel mogelijk de 

strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. 

*** 


