
ALGEMENE VOORWAARDEN MAS-PT 
 

MAS-PT biedt personal training, duo training, small grouptraining, voedingsadvies boksclinics, online 

coaching/groepslessen en diverse (sport)artikelen aan. 

In de algemene voorwaarden wordt de eenmanszaak aangeduid als MAS-PT en de contractant van 

MAS-PT wordt in deze voorwaarden aangeduid als sporter. 

 

1. Algemeen 
Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden van MAS-PT. De algemene 

voorwaarden zijn vermeld bij de inschrijving en liggen ter inzage op de sportschool. Indien sprake is 

van een overeenkomst tussen MAS-PT en de sporter, zijn deze algemene voorwaarden daarvan een 

onderdeel en daar onlosmakelijk mee verbonden. 

1.1. MAS-PT behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, alsmede 

het sportrooster, openings- en sluitingstijden en tarieven te wijzigen. 

  

2. Eigen risico en aansprakelijkheid 
2.1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. De sporter traint uitsluitend op 

eigen risico binnen alle trainingen van MAS-PT. 

2.2. MAS-PT aanvaard geen enkele aansprakelijkheid van materiele of immateriële schade als 

gevolg van enig ongeval of letsel van de sporter. 

2.3. Iedere sporter of bezoeker is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van 

MAS-PT aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn 

door degene die de betreffende zaak het laatst heeft gebruikt, indien en voor zover het 

tegendeel niet door de betrokken(en) wordt aangetoond. 

2.4. Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden 1 maand bewaard, waarna het MAS-

PT vrijstaat daarmee naar believen te handelen. 

2.5. MAS-PT is niet aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal van voertuigen of andere 

vervoersmiddelen van leden als gevolg van het parkeren op het terrein van de gehuurde 

locatie Sportcentrum Noord (Groningen) en SportLab Groningen. 

2.6. MAS-PT is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de sporter of 

bezoeker, nog voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na het 

gebruik van de faciliteiten mocht overkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Betaling 
3.1. De sporter is MAS-PT geld verschuldigd indien hij/zij een training of clinic van MAS-PT heeft 

bijgewoond. 

3.2. MAS-PT mag de tarieven ongevraagd wijzigen in het geval van inflatie of verandering van de 

btw-tarieven. 

3.3. In het geval van tariefwijziging (m.u.v. artikel 3.2.) brengt MAS-PT de sporter een maand van 

te voren op de hoogte. 

3.4. De tarieven van de verschillende trainingen zijn vastgesteld en weergegeven op www.mas-

pt.nl, bij ondertekening gaat de sporter akkoord met het vastgestelde bedrag. 

3.5. Afmelden voor een training moet minimaal 24 uur voor aanvang van de afgesproken 

aanvangstijd van de training. Indien dit niet het geval is wordt de training in rekening 

gebracht. 

3.6. Indien na herinnering dit bedrag niet binnen 14 dagen na dagtekening is bijgeschreven op de 

rekening van MAS-PT, dan zal MAS-PT de vordering uit handen geven aan haar 

incassobureau, dat voor en namens MAS-PT voor de inning zal zorgen. De kosten hieraan 

verbonden (w.o. 15% buitengerechtelijke incassokosten) zijn voor de rekening van het lid. 

Het lid verbindt zich reeds nu voor alsdan om die aan genoemd bureau toekomende 

incassokosten te voldoen, zijnde de beloning voor de werkzaamheden van genoemd bureau 

door de houding van het lid noodzakelijk geworden. Tevens dient het lid de wettelijke rente 

te betalen vanaf de datum dat het lid het bedrag verschuldigd is, alsmede € 5,- porto- en 

administratiekosten. 

3.7.  Daarenboven zijn na het verstrijken van de in de voormelde herinnering gestelde termijn bij 

niet betaling alle reeds vervallen, voor zover nog niet betaald, en nog te vervallen termijnen 

ineens opvorderbaar. In dit soort gevallen behoudt MAS-PT zich het recht voor de 

betreffende sporter het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen. 

3.8.  Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het 

arrondissement waarin MAS-PT haar vestigingsplaats heeft dan wel, ter keuze van 

Multisport, aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarin het lid zijn/haar 

woonplaats heeft. 

3.9. Afwezigheid van de sporter, door welke oorzaak dan ook, ontheft de sporter niet van de 

verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en schept voor de sporter niet het 

recht op enige vermindering van de contributie, tenzij MAS-PT de sporter vooraf van de 

verplichting heeft ontheven.  

3.10. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten 

worden ontleend. 
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4. Trainingen 
4.1.  Aanmelding en toegang, voor een training kan via het inschrijfformulier van MAS-PT online 

of mailen naar masapait@mas-pt.nl. 

4.2.  Voor personal training, duo training of small grouptraining dient een apart abonnement 

voor afgesloten te worden. Dit kan door het invullen en ondertekenen van een 

inschrijfformulier bij de receptie of via de website.  

4.3.  Betalingsverplichting dient op één van de volgende manieren: cash, pin of 

bankoverschrijving voor de betalingsvoorwaarden verwijzen wij je naar artikel 3 

4.4.  De sporter mag niet zonder begeleiding van een professionele trainer de oefenzaal betreden 

en beginnen met sporten.  

4.5. Lidmaatschap, termijn en betaling  

4.5.1. Een lidmaatschapsovereenkomst bij MAS-PT wordt aangegaan voor 10, 20 of 40 aantal 

trainingen tot wederopzegging. 

4.6.  Gebruik oefenzaal en afmelding  

4.6.1. In de sportruimtes dien je schone (sport)schoenen te dragen en sportkleding te dragen. 

Daarnaast is gebruik van een handdoek is verplicht.  

4.6.2. Gebruikte sportattributen dienen na gebruik weer opgeruimd te worden.  

 

5. Kleding 
5.1. MAS-PT bepaalt aan welke eisen de benodigde sportkleding dient te voldoen. Andere 

sportkleding is niet toegestaan. De sporter zal zelf voor eigen rekening voor aanschaf van die 

kleding zorgen. 

5.2. Het dragen van sportkleding is verplicht. Het sporten met ontbloot bovenlichaam is niet 

toegestaan. Gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding alsmede kleding met 

aanstootgevende, beledigende, discriminerende of opruiende teksten en/of afbeeldingen is 

niet toegestaan. Het dragen van sieraden en piercings is tijdens de sportactiviteiten niet 

toegestaan. Wanneer deze niet verwijderd kunnen worden, dienen deze te worden 

afgeplakt. 

5.3. Tatoeages die aanstootgevend zijn, beledigende, discriminerende en/of opruiende teksten 

en/of afbeeldingen bevatten dienen tijdens het verblijf in het sportcentrum te zijn bedekt. 

 

6. Drank, etenswaren en roken 
6.1. In de trainingszaal waar MAS-PT gebruik van maakt is het niet toegestaan voor de sporter om 

te eten of zoete dranken te nuttigen of open in de ruimte te hebben liggen. Alleen water in 

een bidon of flesje met dop is toegestaan. De dranken of etenswaren kunnen genuttigd 

worden in de kantine. 

6.2. MAS-PT streeft een gezonde leefstijl na en in of rondom de trainingslocatie wordt niet 

gerookt door de sporter voor of na de training. Een rookvrije sportorganisatie. 
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7. Gedrag sporter 
7.1. De bedrijfsleiding kan zonder opgaaf van redenen personen de toegang weigeren. 
7.2. De sporter onderwerpt zich aan de door MAS-PT (nader) vast te stellen reglementen en 

huishoudelijke regels en verklaart hierbij die reglementen en regels te zullen naleven. 
7.3. De sporter houdt zich aan beslissingen en instructies, gegeven door de directie en/of de 

instructeur die de sportactiviteit begeleidt. Bezoekers/toeschouwers bemoeien zich niet met 

de (inhoud) van de sportactiviteit.  

7.4. De sporter lid zorgt ervoor dat hij/zij minimaal 10 minuten voor aanvang van de 

sportactiviteit aanwezig is. 

7.5. In de trainingsruimte wordt niet gevloekt. 

7.6. De sporter dient na afloop van de sportactiviteit geleende/gehuurde attributen 

(handschoenen, scheenbeschermers, pads, kussens, etc.) geordend op te ruimen. 

7.7. Elk handelen, nalaten of gedrag van een sporter of bezoeker van MAS-PT in strijd met één of 

meer bepalingen van deze voorwaarden, voornoemde reglementen en regels en/of andere 

handelingen welke de naam en/of de gang van zaken van MAS-PT kunnen benadelen, geeft 

MAS-PT en/of diens vertegenwoordigers het recht met onmiddellijke ingang het 

lidmaatschap te beëindigen en de betrokkene(n) de toegang tot het sportcentrum te 

ontzeggen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van inschrijf-/entreegeld of 

contributie. 

7.8. Bij bezit, gebruik van of handelen in verboden stimulerende middelen, behoudt MAS-PT het 

recht om de training direct stop te zetten, waarbij de toegang voorgoed kan worden ontzegd. 

 

8. Feestdagen 
8.1. MAS-PT behoudt zich het recht voor op erkende feestdagen en/of gedurende de 

(school)vakanties de gehele dag of een gedeelte van de dag te sluiten en/of het sportrooster 

aan te passen. 
8.2. MAS-PT behoudt zich het recht voor over het gehele of een deel van het centrum te 

beschikken of te laten beschikken in verband met evenementen als wedstrijden, toernooien, 

demonstraties, vieringen, etc. 

8.3. Beeldmateriaal kan gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Als het lid daar bezwaar 

tegen heeft dient hij dat van tevoren expliciet aan te geven bij de trainer en/of beeldmaker. 

 

9. Minderjarigen en huisdieren 
9.1. Minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) mogen alleen sporten bij MAS-PT indien 

daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 

vertegenwoordiger. 

9.2. Minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) mogen alleen onder toezicht van volwassen in 

en rondom de sportruimte verblijven en mogen deze niet als speelterrein gebruiken. 

9.3. Huisdieren zijn niet toegestaan in het sportcentrum waar MAS-PT de trainingsruimte van 

huurt. 

 

 

 

 

 

 

 



10. Privacy 
10.1. In het kader van de AVG verklaart MAS-PT geen NAW-gegevens aan derden te 

verstrekken. Na beëindigen van het lidmaatschap worden de gegevens verwijdert. Daarna 
zullen de gegevens uit het systeem verwijderd worden en alle privacygevoelige stukken 
worden vernietigd.  

10.2. Voor meer informatie over de waarborging van de privacyrechten verwijs ik u door 
naar de privacyverklaring.  

10.3. Tijdens de lessen wordt regelmatig beeldmateriaal opgenomen voor intern 
trainingsdoeleinden, extern gebruik ten behoeve van het behalen van certificaten of voor 
commerciële doeleinden op sociale media. Voor het plaatsen van beeldmateriaal op sociale 
media wordt vooraf toestemming gevraagd aan de sporter.  

 

11.   Gedragsregels 
Van elke sporter van MAS-PT wordt respect, discipline, sportiviteit, enthousiasme toewijding 

voor de sport en een goede teamgeest verwacht. Zowel ten opzichte van de trainer als ten 

opzichte van medeleden. Ieder lid van de sportschool wordt zowel binnen als buiten de 

sportschool als sportvriend en als mens geaccepteerd. 

 

12.   Openingstijden en Nationale feestdagen 
Tijdens nationale feestdagen en tussen kerst en oud & nieuw zijn wij gesloten. 

 

 

13.  Verkoop (sportartikelen) 
13.1. Particuliere verkoop 
13.1.1.  MAS-PT garandeert de kwaliteit van de door hen geleverde producten en staan in voor 

goede service. Door aankoop van kleding bij MAS-PT wordt te kennen gegeven met de 

algemene voorwaarden akkoord te gaan. De door MAS-PT verleende garantie kent de 

navolgende uitwerking. 
13.1.2. Mits nieuw en ongebruikt mogen goederen binnen 14 dagen na de aanschafdatum 

geruild worden. Binnen 14 dagen nadat u de verkoper heeft laten weten dat u van de 

koop af wilt, moet u het product terugsturen en moet de verkoper u het aankoopbedrag 

terugbetalen. De verkoper mag hiermee wachten totdat hij uw retourzending heeft 

ontvangen.  
13.1.3. Mocht een aangekocht artikel binnen zes maanden na de aanschafdatum een gebrek 

vertonen, dan vindt volledige vergoeding van de aankoopprijs plaats. Indien de gebreken 

ontstaan na de periode van twee maanden dan wordt er overlegt met de des 

betreffende leverancier voor een eventuele vergoeding. 
13.1.4. De hiervoor genoemde garantie geldt niet indien kleding niet conform de verstrekte 

voorschriften is gewassen. 
13.2. Internet verkoop 
13.2.1. Voor verkoop via internet gelden naast de voorwaarden voor de hiervoor beschreven 

particuliere verkoop de navolgende aanvullende voorwaarden. 
13.2.2. Bestellingen dienen vooraf op aan MAS-PT op aangegeven wijze te worden betaald. 
13.2.3. Verzending van de aangekochte artikelen zal plaatsvinden na ontvangst van de betaling. 
13.2.4. Verzendkosten zijn voor rekening van koper. Ter indicatie gelden de volgende 

verzendkosten: 

€ 3,95 voor verzending voor een brievenbuspakket; 



€ 6,50 voor verzending van pakketten tot 10 kg.; 

voor verzending van pakketten boven 10 kg. dienen de verzendkosten bij MAS-PT te 

worden opgevraagd. 
13.2.5. Verzending zal plaatsvinden op een door MAS-PT te bepalen wijze. Bij voorkeur MAS-PT 

gebruik maken van verzending via DHL. 
13.2.6. Indien aanspraak wordt gemaakt op garantie dan wel ruiling, dan komen de 

verzendkosten voor rekening van de koper. 
13.3. Algemeen 
13.3.1. De prijzen die op het moment van het sluiten van de overeenkomst op de website staan 

zullen voor de betreffende transactie gelden. 

MAS-PT streeft ernaar de via internet aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te 

beschrijven en af te beelden. Mocht zich desalniettemin een fout voordoen op de 

website, dan is MAS-PT niet aansprakelijk voor gevolgen van onjuiste of onvolledige 

informatie. 
13.4. Bezorg -en levertijden 
13.4.1. Bestellingen worden binnen 24 uur behandeld (werkdagen). Indien uw bestelling 

onverwachts toch niet op voorraad is dan wordt u per mail/telefoon op de hoogte 
gebracht en zullen wij naar een passende oplossing zoeken. De goederen besteld bij mas-
pt.nl worden op het door jou aangegeven adres afgeleverd. 
 

13.4.2. Goederen besteld op worden de binnen 7 werkdagen geleverd (mits voorradig of anders 
aangegeven). Uitzondering hierop zijn de producten die een bewerking nodig hebben als 
personalisatie of naam- en nummer bedrukking en of producten die bij de leverancier 
nabesteld dienen te worden. Mocht het product tijdelijk uitverkocht of niet te leveren 
zijn ontvang je een bericht. 
 
Je kunt jouw bestelling op verschillende manier betalen. Momenteel bieden we de 
volgende betaalmethodes aan: 
 
iDEAL 
 
Met iDEAL kunt u veilig uw aankopen afrekenen. U rekent af in de eigen vertrouwde 
internet betaalomgeving van uw bank. U kunt bij het afrekenen van de bestelling 
aangeven dat u met iDEAL wilt betalen. Aan het einde van het bestelproces, na de 
bevestiging, kunt u aangeven via welke bank u wilt betalen. Vervolgens komt u in de 
internetomgeving van uw bank. Hier staat de betaalopdracht klaar en kunt u deze 
bevestigen, door de gevraagde gegevens in te vullen. 
 
 

13.5. Disclaimer 
13.5.1. Aansprakelijkheid, copyright MAS-PT en auteurswet 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze site 
besteden, is het mogelijk dat de informatie die hierop wordt gepubliceerd onvolledig c.q. 
onjuist is. 
De informatie op wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen 
tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. 
Een bezoeker van mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in 
opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van 
MAS-PT (ook niet via een eigen netwerk). 
 
MAS-PT kan er niet voor instaan dat de informatie op geschikt is voor het doel waarvoor 



de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten 
worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige 
(impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor 
een bepaald doel of anderszins. 
Sportmaat sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van 
welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik 
van , of met de tijdelijke onmogelijkheid om te kunnen raadplegen. 
Sportmaat is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van 
het gebruik van informatie die door middel van verkregen is. 
Noch aan de inhoud van de site, noch aan de antwoorden op de door u gestelde vragen 
kunt u rechten ontlenen. 

13.6. Klachten 
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om 
klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar masapait@mas-pt.nl. 

13.6.1. Garantievoorwaarden 
Bij gebruik van bokshandschoenen/bandages en het dragen van sieraden door u of uw 
sparringspartner vervalt de garantie 
Klachten worden alleen in behandeling genomen op vertoon van uw order(/nummer). De 
garantie geeft recht op maximaal 6 maanden garantie op fabrieks-, productie- en 
materiaalfouten. 
Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met gebruikersduur, intensiviteit van het 
gebruik en het gepleegde onderhoud. 
Schade van buitenaf valt niet binnen de garantievoorwaarden. 

13.6.2. Vergoedingspercentages 

•         0 t/m 2 maanden, 100% vergoeding 
•         3 t/m 5 maanden, 50% vergoeding 
•         Na 6 maanden geen vergoeding 

Bij onjuist gebruik van producten is het mogelijk dat de klacht ongegrond wordt verklaard 

Onderhoudstips 

• Bokshandschoenen na gebruik goed schoonmaken 
• Natte bokshandschoenen bij kamertemperatuur laten drogen met kranten erin 
• Leren bokshandschoenen regelmatig behandelen (met daarvoor bestemd vet of 

schoencrème.) 
• Natte bokshandschoenen nooit in de tas laten zitten. 

13.7. Bedenktijd/retour 
Het kan wel eens voorkomen dat u een bestelling retour wilt sturen. Wellicht omdat het 
product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden is waarom u de bestelling toch 
niet zou willen hebben. Wat de reden ook is, u heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na 
ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. 

13.7.1. Wanneer komt u in aanmerking om uw artikelen te retourneren? 

• De artikelen moeten ongebruikt en onbeschadigd zijn. 
• De artikelen moeten verzonden worden in de oorspronkelijke verpakking. 
• De artikelen moeten voorzien zijn van prijskaartjes en aankoopbewijs. 
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• Gepersonaliseerde artikelen mogen niet geretourneerd worden. 
Mocht u niet tevreden zijn met de bedrukking, dan kunt u contact opnemen met de 
masapait@mas-pt.nl. 

U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt het volledige orderbedrag  
gecrediteerd. Retour kosten zijn voor eigen rekening.  
 

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren 
en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer 
geretourneerd worden. 
Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via masapait@mas-pt.nl. 
Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw 
retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. 
 
Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het 
product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u 
doorberekenen. 
Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is. 

Welke procedure moet u doorlopen voor de retourverzending? 

1. Neem contact op met masapait@mas-pt.nl  
2. Verpak het product in de originele verpakking en voeg hier de aankoopbon bij. 
3. Vul het retourformulier in en voeg deze bij het pakket. 
4. Op de linker bovenhoek van de verzendsticker vindt u het retouradres van de desbetreffende 

winkel. 
5. Na ontvangst van de retourverzending zal het geld zo spoedig mogelijk worden teruggestort 

of een nieuw product worden verzonden. 

 
Product ruilen? 
Wil je je product ruilen? Dat is helemaal geen probleem. Je kunt hiervoor contact opnemen met 
masapait@mas-pt.nl. Wel draag je zelf de kosten voor terugzending van het product. 
 
Ik heb een verkeerd bezorgadres doorgegeven! 
Per ongeluk een verkeerd bezorgadres doorgegeven? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. 
We proberen dan de bestelling nog voor je te wijzigen. 

 

 
 

14.  HUISREGELS MAS-PT 
14.1. Hygiëne en veiligheid 

14.1.1. Sieraden, piercings, etc. die letselrisico opleveren voor de drager of anderen, worden 

verwijderd dan wel afgeplakt. 

14.1.2. Iedereen beschikt over een goede lichamelijke hygiëne. 

14.1.3. Iedereen betreedt met schone en frisse sportkleding de locatie. 

14.1.4. Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden. 
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14.1.5. In het geval van een blessure kun jij de mogelijkheden van tevoren met de trainer 

bespreken.  

14.1.6. Bestaande en tijdens de les ontstane wondjes worden verbonden. 

14.2. Materiaal 

14.2.1. Iedereen draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en 

kwetsuur te voorkomen. 

14.2.2. Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is 

verboden; dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van de organisatie als die 

van de sporter. 

14.2.3. Als je spullen gebruikt van de sportschool, dan ruim je die weer netjes op. 

14.3. Voor de training 

14.3.1. Je dient een kwartier voor aanvang van de les aanwezig te zijn. 

14.3.2. Bij aanvang van de training heb je je sportkleding aan. 

 

 

 

 

 

 

Huisregels voor de trainer 
• Waarborgt de veiligheid tijdens de les. 

• Zorgt dat hij op de hoogte is van actuele ontwikkelingen en leerstof 

• Heeft respect voor de leden, ouders/verzorgers en begeleiders. 

• Brengt leden passie bij voor de sport. 

• Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen. 

• Zorgt dat de locatie na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen. 

• Ziet de meerwaarde om vechtsport als middel in te zetten voor de vorming van de sporter. 

• Creëert in zijn training een setting van veiligheid en vertrouwen. 

• Behandelt elk lid hetzelfde, ongeacht afkomst of niveau. 

• Zorgt ervoor dat de huis- en gedragsregels door de leden na geleefd worden. 

• Gebruikt geen alcohol en/of tabak tijdens het trainen van de leden. 

• Houdt gebruik van doping en stimulerende middelen tegen. 

 

Rechtstoepassing 
Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met MAS-PT aangegaan, is uitsluitend 

Nederlands recht van toepassing. 

 

Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van MAS-PT  te 

accepteren. 

 

Contact 
De sporter wordt over alle zakelijke mededelingen per mail op de hoogte gehouden. Daarnaast 

wordt ernaar gestreefd om. 

Mocht je over deze huisregels nog vragen hebben, dan kun je hiervoor natuurlijk altijd terecht 

Door te mailen naar masapait@mas-pt.nl.  

 

mailto:masapait@mas-pt.nl


 

1.1.1. wanneer haar grove onzorgvuldigheid valt te verwijten. 
1.1.2. Op alle transacties die met MAS-PT worden gesloten is het Nederlands Recht van 

toepassing. 
1.1.3. Alle geschillen over de gesloten transacties zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan 

de bevoegde rechter in het Arrondissement Groningen. 
 


