Algemene voorwaarden/Terms and Conditions
1. Overeenkomst/Agreement
1.1 Door op de website te surfen of een Bestelling te plaatsen, gaat
Onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord met deze algemene
voorwaarden zoals hieronder uiteengezet.
1.1 By browsing the Website, or placing an Order, you unconditionally and
irrevocably agree to these Terms and Conditions as set out below.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op u, websitegebruiker
en uw gebruik van de BodtBoopt.nl website en de bijbehorende Sociaal
media platforms, software, netwerken en processen, inclusief de aankoop
van goederen of diensten via de website.
1.2 These Terms and Conditions apply to you, the Website user, and your
usage of the bodyboostpt.nl Website and associated social media platform,
software, networks and processes, including the purchase of goods or services
through the Website.
2. Definities van deze overeenkomt/Definitions In this Agreement:
Overeenkomst betekent de algemene voorwaarden in dit document, inclusief
alle relevante voorwaarden van elke bestelling die door u als gebruiker via de
website is geplaatst (indien van toepassing).
Agreement means the terms and conditions contained in this document,
including any relevant terms of any order placed by you the User through the
Website (if applicable).
Klant betekent de persoon genoemd op een BodyBoost.nl factuur of
verkoopdocument.
Customer means the person named on an BodyBoostpt.nl invoice or sales
document.
Goederen betekent het fitness- of voedingsprogramma en/of producten die
in een bestelling worden vermeld.
Goods means the fitness or nutrition program and/or products listed in an
Order.

Intellectuele eigendom omvat alle intellectuele en industriële
eigendomsrechten over de hele wereld, of deze nu of in de toekomst
bestaan, inclusief rechten van welke aard dan ook op:
Intellectual Property includes any and all intellectual and industrial property
rights throughout the world, whether subsisting now or in the future, including
rights of any kind in:
(a) Uitvindingen, ontdekkingen en nieuwe ontwerpen, al dan niet
geregistreerd of te registreren als octrooien, innovatieoctrooien of
ontwerpen, met inbegrip van ontwikkelingen.
(a) inventions, discoveries and novel designs, whether or not registered or
registrable as patents, innovation patents or designs, including
developments or improvements of equipment, technology, processes,
methods or techniques;
(b) Literaire werken, dramatische werken, muziekwerken, artistieke
werken, cinematografische films, televisie-uitzendingen,
geluidsuitzendingen, geplubliceerde edities van werken en elk ander
materiaal waarop auteursrechten (inclusief toekomstige
auteursrechten en rechten in de aar van of analoog aan auteursrecht)
kan, of kan bij het creëren van het onderwerp, overal ter wereld
bestaan;
(b) literary works, dramatic works, musical works, artistic works,
cinematograph films, television broadcasts, sound broadcasts, published
editions of works and any other subject matter in which copyright
(including future copyright and rights in the nature of or analogous to
copyright) may, or may upon creation of the subject matter, subsist
anywhere in the world;
(c) Geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken en
dienstmerken, met begrip van goodwill in het betrokken bedrijf in de
relevante goederen en/of diensten
(c) registered and unregistered trademarks and service marks, including
goodwill in the business concerned in the relevant goods and/or services;

(d) Handels-, bedrijfs- of bedrijfsnamen; en internetdomeinnamen,
gecreëerd of bestaand vóór of na de uitvoeringsdatum en omvatten alle
zaken, materieel of immaterieel, die een van de zaken waarnaar in de
clausules wordt verwezen, incorporeert, belichaamt of erop gebaseerd, is
inclusief deze definitie. BodyBoostpt.nl betekent BodyBoostpt.nl LLC, een
naamloze vennootschap geregistreerd in Delaware. Materiaal betekent
alle informatie (inclusief maar niet beperkt tot gegevens, broncodes en
tekeningen) of afbeeldingen in welke vorm dan ook (al dan niet zichtbaar)
die zijn opgeslagen op of in gebruik zijn met de website. Voorverkoop
betekent producten die worden verkocht in afwachting van hun voorraad
op of nabij de verzenddatum die staat vermeld in de prodcutvermelding
op de website. Producten betekent alle items die op de website vermeld
(tekoop of anderzins). Website betekendt de internetsite die zich bevint
onder URL www.bodyboostpt.nl en wordt beheerd door Body Boost.
(d) trade, business or company names; and
internet domain names, whether created or in existence before or after the
Execution Date and includes any thing, whether tangible or intangible, which
incorporates, embodies or is based on any of the things referred to in clauses
to inclusive of this definition. BodyBoostpt.nl means BodyBoostpt.nl LLC, a
limited liability corporation registered in Delaware. Material means any
information (including but not limited to data, source codes, and drawings) or
images in any form (whether visible or not) stored on or in use with the
Website. Pre-sale means Products that are sold in anticipation of being in stock
on or near to the dispatch date stated in the Product listing on the Website.
Products means any items listed on the Website (for sale or otherwise).
Website means the internet site located at the URL www.bodyboostpt.nl and
operated by BodyBoostpt.nl.
3. Interpretatie van deze overeenkomst/Interpretation In this Agreement:
(A) koppen zijn alleen voor het gemak en hebben geen invloed op de
interpretatie;
(a) headings are for convenience only and do not affect interpretation;
(B) en tenzij de context een tegengestelde bedoeling aangeeft
(b) and unless the context indicates a contrary intention

(C) personen omvat een natuutlijke persoon, de nalatenschap van een
natuurlijke persoon, een onderneming, een overheidsinstantie, een
vereniging of een joint venture (met of zonder rechtspersoonlijkheid), een
maatschap en een trust.
(c) person includes an individual, the estate of an individual, a corporation, a
government authority, an association, or a joint venture (whether
incorporated or unincorporated), a partnership and a trust.
(D) een verwijzing naar een persoon omvat de executeurs, bewindvoerders,
opvolgers en toegestane recht krijgende van die persoon, met inbegrip van
personen die schuldvernieuwing aannemen;
(d) a reference to a person includes that person’s executors, administrators,
successors, and permitted assigns, including persons taking by way of
novation.
(E) een verwijzing naar een document (inclusief deze overeenkomst) is naar
dat document zoals van tijd tot tijd gewijzigd, vernieuwd, geratificeerd of
vervangen;
(e) a reference to a document (including this Agreement) is to that document
as varied, novated, ratified or replaced from time to time;
(F) een verwijzing naar € verwijst naar de wettige valuta van de Europese
natie;
(f) a reference to € is to the lawful currency of the European nation;
(G) een verwijzing naar een statuur omvat zijn gedelegeerde wetgeving en
een verwijzing naar een statuur of gedelegeerde wetgeving of een bepaling
van een van beide omvat consolidaties, wijzingen, herinvoeringen en
vervangingen;
(g) a reference to a statute includes its delegated legislation and a reference to
a Statute or delegated legislation or a provision of either includes
consolidations, amendments, re-enactments and replacements;

(H) een woord dat het enkelvoud importeert, omvat het meervoud (en Visa
versa), en een woord dat een geslacht aangeeft, omvat elke ander geslacht;
(h) a word importing the singular includes the plural (and vice versa), and a
word indicating a gender includes every other gender;
(I) als een woord of zin een gedefinieerde betekenis krijgt, heeft elke ander
woordsoort of grammaticale vorm van het woord of die zin een
overeenkomstige betekenis;
(i) if a word or phrase is given a defined meaning, any other part of speech or
grammatical form of that word or phrase has a corresponding meaning;
(J) indien de dag waarop betaald of een handeling, zaak of zaak moet worden
verricht een andere dag is dan een werkdag, dat bedrag moet worden
betaald en die handeling, zaak of zaak moet worden gedaan op de
onmiddellijk volgende werkdag; en omvat, in welke vorm dan ook. Geen
woord van beperking.
(j) where the day on or by which any sum is payable or any act, matter or thing
is to be done is a day other than a Business Day, that sum must be paid and
that act, matter or thing must be done on the immediately succeeding
Business Day; and (k) includes in any form is not a word of limitation.
4. site gebruik/Site Use
4.1 De website kan links naar andere website bevatten. Dergelijke links
worden alleen voor het gemak aangeboden en blijven mogelijk niet actueel
of worden onderhouden. BodyBoostpt.nl is niet verantwoordelijk voor de
inhoud of privacy praktijken die verband houden met gelinkte websites.
4.1 The Website may contain links to other websites. Such links are provided
for convenience only and may not remain current or be maintained.
BodyBoostpt.nl is not responsible for the content or privacy practices
associated with linked websites.
4.2 U moet ervoor zorgen dat uw toegang tot/of gebruik van de website niet
illegaal is of verboden is door wetten die op u va toepassing zijn.
4.2 You must ensure that your access to/or use of the Website is not illegal or
prohibited by laws which apply to you.

4.3 U moet uw eigen voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat
uw proces voor toegang tot de website u niet blootstelt aan het risico van
virussen. Kwaadaardige computercode of andere vormen van interferentie
die uw computersysteem kunnen beschadigen. BodyBoostpt.nl aanvaardt
geen verantwoordelijkheid voor dergelijke schade die kan ontstaan in
verband met uw gebruik van de webiste.
4.3 You must take your own precautions to ensure that your process for
accessing the Website does not expose you to risk of viruses, malicious
computer code or other forms of interference which may damage your
computer system. BodyBoostpt.nl takes no responsibility for any such damage
which may arise in connection with your use of the Website.
5. Prijzen/Pricing
51. alle op de website vermelde prijzen zijn in Europese Euro’s tenzij anders
vermeld.
5.1 All prices quoted on the Website are in European Euro’s unless otherwise
specified.
5.2 Alle prijzen die op de website worden weergegeven, kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De prijzen voor artikelen in
een bestelling worden vastgesteld zodra uw bestelling is bevestigd.
Daaropvolingen, zowel naar boven als naar beneden, worden niet met
terugwerkende kracht toegepast op bevestidge bestellingen.
5.2 All prices displayed on the Website are subject to change without notice.
Prices for items in an Order are fixed once your Order has been confirmed.
Subsequent price changes either up or down will not be retroactively applied
to confirmed Orders.
5.3 U stemt ermee in om eventuele aanvullende rechten en belastingen te
betalen die uw land of staat mogelijk op uw bestelling wil opleggen op basis
van de toegerekende op werkelijke waarde van de goederen/diensten. U
begrijpt en erkent dat deze relevante heffingen en belastingen mogelijk niet
worden vermeld op de orgerbevestiging en heffingen zijn die worden
opgelegd door de relevante douane- of quarantaineoverheidsafdeling van uw
land en niet door BodyBoostpt.nl.

5.3 You agree to pay any additional duties and taxes that your country or state
may wish to impose on your order based on the imputed or actual value of the
Goods/service. You understand and acknowledge that these relevant duties
and taxes may not be disclosed on the Order confirmation and are charges
imposed by the relevant customs or quarantine government department of
your country and not BodyBoostpt.nl.
5.4 u stemt ermee in alle relevante bezorgkosten te betalen zoals deze
worden berekend en vermeld in de orderbevestiging op het moment van
aankoop.
5.4 You agree to pay any relevant delivery charges as they are calculated and
listed in the Order confirmation at the time of purchase.
5.5 U stemt ermee in 24 uur voor aanvang van uw fysieke fitnesstraining
sessie/les te annuleren (gratis). Bij annuleren binnen 24 uur voor uw
fitnesstraining sessie/les wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
5.5 You agree to cancel 24 hours before starting your fitness training
session/class. By canceling within 24 hours of your fitness training session/class
the full amount will be charged.
5.6 U stemt ermee in om het volledige bedrag van elke challenge waarvoor u
zich heeft aangemeld vooraf te betalen.
5.6 You agree to pay the full amount of any Challenge your signed up for
before the challenge starts.
5.7 U gaat akkoord met het betalen van het volledige ‘persoonlijke voeding
coaching programma’ waar u overeengekomen bent. Als u tussentijds wilt
stoppen met het coaching programma wegens gebrek aan motivatie of om
welke reden ook, moet u toch het volledige bedrag betalen.
Indien u het coaching programma moet stoppen wegens persoonlijke
gezondheidsproblemen of op aanbeveling van uw arts (u deint ons wel een
verklaring van de arts te laten zien), mag u uw coaching programma per
direct stopzetten.
5.7 You agree to pay the full personal nutrition coaching course you agreed on.
If you want to stop the coaching process in between for lack of motivation or
any reason you still need to pay the full coaching process.

If by need to stop the coaching process because of personal Health issues or
recommendation by your doctor (you do need to show us a letter of your
doctor that it’s advised to stop this coaching journey), you are allowed to stop
your coaching process immediately.
6. Interlectueel eigendom/Intellectual Property
6.1 Alles intellectuele eigendom in enig materiaal op de website is eigendom
van BodyBoostpt.nl.
6.1 All Intellectual Property in any Material on the Website is the property of
BodyBoostpt.nl.
6.2 tenzij uitdrukkelijk toegestaan onder deze algemene voorwaarden of
anderszins, mag u geen materiaal of een deel van enig materiaal
reproduceren, aanpassen, wijzigen, weergeven, uitvoeren of distribueren.
6.2 Unless expressly authorized under these Terms and Conditions or
otherwise, you may not reproduce adapt, modify, display, perform or
distribute any Material or any part of any Material.
6.3 Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als een aanbeveling
om informatie op deze website te gebruiken op een manier die inbreuk
maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een persoon, bedrijf of
entiteit. We geven geen verklaringen of garanties dat uw gebruik van de
informatie op deze website geen inbreuk zal maken dergelijke intellectuele
eigendomsrechten.
6.3 Nothing contained in this Website is to be interpreted as a
recommendation to use any information on this Website in a manner which
infringes the Intellectual Property rights of any person, company, or entity. We
make no representations or warranties that your use of the information on this
Website will not infringe such Intellectual Property rights.
7. Andere Websites/Other websites
7.1 Deze website kan links bevatten naar andere website die eigendom zijn
van of beheerd worden door derden. Deze links worden alleen voor het
gemak aangeboden en blijven mogelijk niet actueel of onderhouden. We
mogen niet worden geïnterpreteerd als onderschrijven, goedkeuren,
aanbevelen of de voorkeur geven aan deze derden of hun websites, of enige
informatie, producten of diensten waarnaar op die website van derden

wordt verwezen, tenzij uitdrukkelijk vermeld. U linkt naar deze website op
eigen risico en dient zelf navraag te doen over het privacy beleid van deze
derden partijen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie op of het
privacy beleid van dergelijke websites. We staan geen koppelingen naar deze
website toe zonder schriftelijke toestemming.
7.1 This Website may contain links to other websites which are owned or
operated by third parties. These links are provided for convenience only and
may not remain current or maintained. We should not be construed as
endorsing, approving, recommending, or giving preference to these third
parties or their websites, or any information, products or services referred to
on those third-party websites unless expressly stated. You link to these
websites at your own risk and should make your own enquiries as to the
privacy policies of these third parties. We are not responsible for information
on, or the privacy practices of, such websites. We do not permit any linkages to
this website without written permission.
8. Vrijwaring/Disclaimer
8.1 We geven geen verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of
impliciet, met betrekking tot informatie, inhoud, materialen of producten op
deze website of de beschikbaarheid, functionaliteit of prestaties ervan, tenzij
anders bepaald in deze overeenkomst of enige toepasselijke wetgeving.
8.1 We make no representations or warranties of any kind, express or implied,
in relation to any information, content, materials or products included in this
Website or to its availability, functionality or performance, except as otherwise
provided under this Agreement or any applicable law.
8.2 Wij aanvaarden, noch aanvaarden onze functionarissen, werknemers,
agenten en andere vertegenwoordigers verantwoordelijkheid voor verlies of
schade, hoe dan ook veroorzaakt (inclusief door nalatigheid of zaken buiten
onze controle), die u direct of indirect lijdt in verband met uw gebruik van
deze website of een gelinkte website, noch aanvaarden wij enige
verantwoordelijkheid voor enig verlies dat voortvloeit uit uw gebruik van, of
vertrouwen op, informatie op of toegankelijk via deze website. Voor zover
maximaal toegestaan door de wet, wijzen we dergelijke verklaringen of
garanties af met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid,
verkoopbaarheid of geschiktheid voor het doel van deze website of de
informatie die deze bevat.

8.2 We do not, nor do our officers, employees, agents and other
representatives accept responsibility for any loss or damage, howsoever
caused (including through negligence or matters outside our control), which
you may directly or indirectly suffer in connection with your use of this
Website or any linked website, nor do we accept any responsibility for any
such loss arising out of your use of, or reliance on, information contained on,
or accessed through, this Website. To the maximum extent permitted by law,
we disclaim any such representations or warranties as to the completeness,
accuracy, merchantability, or fitness for purpose of this Website or the
information that it contains.
8.3 Het gebruik van de informatie op deze website is op eigen risico. Voor
zover wettelijk toegestaan, sluiten wij allee aansprakelijkheid van ons, onze
functionarissen, werknemers, agenten en andere vertegenwoordigers uit
met betrekking tot enig letsel, verlies of schade die voortvloeit uit of verband
houdt met het gebruik of het onvermogen om de informatie te gebruiken op
deze website of verstrekt via deze website via e-mail. Deze beperking van
aansprakelijkheid omvat, maar is niet beperkt tot, compenserende, directe,
indirecte of gevolgschade, bedrijfsonderbreking, verlies van gegevens,
inkomsten of winst, verliest van of schade aan eigendommen en vorderingen
van derden. Indien enige aansprakelijkheid wettelijk niet kan worden
uitgesloten, beperken wij onze aansprakelijkheid tot het doorleveren van de
betreffende informatie of diensten.8.3 The use of the information on this
Website is at your own risk. To the extent permitted by law, we exclude all
liability of us, our officers, employees, agents, and other representatives in
respect of any injury, loss or damage arising out of, or related to, the use, or
inability to use, the information on this website or provided through this
website through email. This limitation of liability includes, but is not limited to,
compensatory, direct, indirect, or consequential damages, interruption of
business, loss of data, income or profit, loss of, or damage to property, and
third-party claims. If any liability is not able to be excluded by law, we limit our
liability to the re-supply of the relevant information or services.
8.4 U stemt ermee in ons, onze functionarissen, werknemers,
aandeelhouders, agenten en andere personen die betrokken zijn bij de
totstandkoming van deze website te vrijwaren van alle schade, verliezen,
boetes, uitgaven en kosten (inclusief juridische kosten) die voortvloeien uit

of verband houden met op uw gebruik van deze website, op alle informatie
die u ons via deze website verstrekt of op enige schade die u aan deze
website zou kunnen toebrengen. Deze vrijwaring omvat, zonder beperking,
aansprakelijkheid met betrekking tot auteursrechtinbreuk, laster, inbreuk op
de privacy, handelsmerkinbreuk en inbreuken op de antitrustwetgeving.
8.4 You agree to indemnify us, our officers, employees, shareholders, agents,
and other persons involved in the creation of this Website from all damages,
losses, penalties, fines, expenses, and costs (including legal costs) which arise
out of or relate to your use of this Website, any information that you provide
to us via this Website or any damage that you may cause to this Website. This
indemnification includes, without limitation, liability relating to copyright
infringement, defamation, invasion of privacy, trademark infringement and
breaches of the anti-trust legislation.
8.5 De inhoud van deze website is geen vervanging voor direct, persoonlijke,
professionele medische zorg of diagnose. Geen van de voedingsplannen of
fitnessprogramma’s van de website mag worden uitgevoerd of anderszins
worden gebruikt zonder eerst toestemming van uw arts of zorgverlener. De
informatie hierin is niet bedoeld specifiek lichamelijk of geestelijk
gezondheidsadvies te geven, of welk ander advies dan ook, voor een persoon
of bedrijf en er mag in dat opzicht niet op worden vertrouwd. Wij zijn geen
medische professionals en niets op deze website mag verkeerd worden
geïnterpreteerd om iets anders te betekenen.
8.5 This Website’s content is not a substitute for direct, personal, professional
medical care and diagnosis. None of the nutrition plans or fitness programs
from the Website should be performed or otherwise used without clearance
from your physician or health care provider first. The information contained
within is not intended to provide specific physical or mental health advice, or
any other advice whatsoever, for any individual or company and should not be
relied upon in that regard. We are not medical professionals and nothing on
this website should be misconstrued to mean otherwise.
8.6 Er kunnen risico’s verbonden zijn aan het deelnemen aan activiteiten die
op de website worden vermeld voor mensen met een slechte gezondheid of
met reeds bestaande lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen.
Omdat deze risico’s bestaan, neemt u niet deel aan programma’s die
beschikbaar zijn op BodyBoostpt.nl. Als u een slechte gezondheid heeft of

reeds bestaande mentale of fysieke aandoening heeft. Als u ervoor kiest om
aan deze risico’s deel te nemen, doet u dit uit eigen vrije wil en in
overeenstemming, waarbij u bewust en vrijwillig alle risico’s aanvaardt die
aan dergelijke dieet-activiteiten zijn verbonden. Deze risico’s kunnen ook
bestaan voor degenen die momenteel in goede gezondheid verkeren.
8.6 There may be risks associated with participating in activities mentioned on
the Website for people in poor health or with pre-existing physical or mental
health conditions. Because these risks exist, you will not participate in any
programs available at BodyBoostpt.nl if you are in poor health or have a preexisting mental or physical condition. If you choose to participate in these risks,
you do so of your own free will and accord, knowingly and voluntarily assuming
all risks associated with such dietary activities. These risks may also exist for
those who are currently in good health right now.
8.7 Zoals bij elk fitnessprogramma neemt u bepaalde risico’s voor uw
gezondheid en veiligheid. Elke vorm van fitnessprogramma kan blessures
veroorzaken, en BodyBoostpt.nl is daarop geen uitzondering. Het is mogelijk
dat u geblesseerd raakt bij het uitvoeren van de oefeningen in uw
programma, vooral als ze in een slechte vorm worden gedaan. Hoewel er bij
elke oefening uitgebreide instructies op het formulier staan of worden
uitgelegd tijdens een training sessie, moet u er rekening mee houden dat
BodyBoostpt.nl (zoals elk ander programma) een risico op blessures met zich
meebrengt. Als u ervoor kiest om aan deze risico’s deel te nemen, doet u dit
uit eigen vrije wil en in overeenstemming, waarbij u bewust en vrijwillig alle
risico’s aanvaardt die aan dergelijke oefenactiviteiten zijn verbonden. Deze
risico’s kunnen ook bestaan voor degenen die momenteel in goede
gezondheid verkeren.
8.7 As with any fitness program you assume certain risks to your health and
safety. Any form of fitness program can cause injuries, and BodyBoostpt.nl is
no exception. It is possible that you may become injured doing the exercises in
your program, especially if they are done with poor form. Although thorough
instruction is included on form for each exercise, realize that BodyBoostpt.nl
(like any other exercise program) does involve a risk of injury. If you choose to
participate in these risks, you do so of your own free will and accord,
knowingly and voluntarily assuming all risks associated with such exercise
activities. These risks may also exist for those who are currently in good health
right now.

8.8 Alle medewerkers die bij/voor BodyBoostpt.nl werken zijn geen artsen.
Hun advies, of het nu op de website is, in de voedingsplannen,
fitnessprogramma’s, echte e-mail coaching of persoonlijke coaching, is
bedoeld als vervanging voor medisch advies. U moet uw arts raadplegen
voordat u met ELK voedingsplan of fitnessprogramma begint. Je gebruikt de
programma’s op BodyBoostpt.nl en coaching op eigen risico. BodyBoostpt.nl
is niet verantwoordelijk voor eventuele blessures of gezondheidsproblemen
die je kunt ervaren, of zelfs overlijden als gevolg van het gebruik van
BodyBoostpt.nl.
8.8 All staff working at/for BodyBoostpt.nl are not medical doctors. Their
advice whether it be on the Website, in the nutrition plans, fitness programs,
true email coaching or face to face coaching is intended as a substitute for
medical advice. You must consult your doctor before beginning ANY nutrition
plan or fitness program. You are using the programs on BodyBoostpt.nl and
coaching at your own risk. BodyBoostpt.nl is not responsible for any injuries or
health problems you may experience or even death as a result of using
BodyBoostpt.nl.
8.9 Het moet duidelijk worden gemaakt dat BodyBoostpt.nl niet
verantwoordelijk is voor eventuele verwondingen of gezondheidsproblemen
die u kunt ervaren of zelf overlijden als gevolg van het gebruik van producten
of diensten van BodyBoostpt.nl.
8.9 It is to be made clear that BodyBoostpt.nl is not responsible for any injuries
or health problems you may experience or even death as a result of using any
products or services from BodyBoostpt.nl.
8.10 Alle transformaties en getuigenissen op de website zijn echt. Er wordt
niet geweerd dat deze getuigenissen tyische resultaten van de goederen
vertegenwoordigen. Het zijn eerder voorbeelden van wat de meest
gemotiveerde en toegewijde mensen met de goederen kunnen bereiken. Uw
resultaten kunnen variëren, en het kan zijn dat u niet dezelfde resultaten
krijgt als iemand anders wanneer u de diensten op BodyBoostpt.nl gebruikt
vanwege verschillen in uw individuele trainingsgeschiedenis, genetica en
persoonlijke motivatie/toewijding. De uiteindelijke resultaten die u krijgt,
zijn afhankelijk van het individu en hoeveel moeite u erin steekt.

8.10 All the transformations and testimonials on the Website are real. These
testimonials are not claimed to represent typical results from the Goods.
Rather, they are examples of what the most motivated and dedicated people
can achieve from the Goods. Your results may vary, and you may not get the
same results compared to someone else when using the services on
BodyBoostpt.nl due to differences in your individual exercise history, genetics,
and personal motivation/dedication. The end results you get will depend upon
the individual and how much effort you put in.
9. Virus/Viruses
9.1 Gezien de aad van internet kunnen we niet garanderen dat deze website
vrij is van virussen, fouten of andere omstandigheden die uw
computersystemen kunnen beschadigen of verstoren en we garanderen niet
dat uw toegang tot deze website ononderbroken en foutloos zal zijn of dat
eventuele gebreken worden verholpen.
9.1 Given the nature of the internet, we cannot guarantee that this Website is
free from viruses, fault or other conditions which could damage or interfere
with your computer systems, and we do not warrant that your access to this
Website will be uninterrupted, error free or that any defects will be corrected.
9.2 u aanvaardt het risico van eventuele schade aan uw eigendom als gevolgd
van het gebruik van deze website, en voor zover maximaal toegestaan door
de wet, wij wijzen alle aansprakelijkheid af voor eventuele fouten,
weglatingen en fouten.
9.2 You assume the risk of any damage to your property as a result of using
this Website, and to the maximum extent permitted by law; we disclaim all
liability for any errors, omissions and faults.
9.3 U moet uw eigen voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat
het proces dat u gebruikt toegang krijgt tot deze website. U niet blootstellen
aan het risico van virussen, kwaadaardige computercode of andere vormen
van interferentie die uw eigen computersysteem kunnen beschadigen. Voor
alle duidelijkheid: wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enige
interferentie of schade aan uw eigen computersysteem die ontstaat in
verband met uw gebruik van de BosyBoostpt.nl website of een gekoppelde
website.

9.3 You must take your own precautions to ensure that the process which you
use for accessing this Website does not expose you to the risk of viruses,
malicious computer code or other forms of interference which may damage
your own computer system. For the avoidance of doubt, we do not accept
responsibility for any interference or damage to your own computer system
which arises in connection with your use of BodyBoostpt.nl Website or any
linked website.
10. Security data/Secure data
10.1 Gezien de aard van internet kunnen we niet garanderen dat de gegeven
overdacht volledig veilig is. Hoewel we voorzorgsmaatregelen nemen om
informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van de informatie die u
naar ons verzendt niet garanderen. U verzendt daarom op eigen risico naar
de BodyBoostpt.nl website. Zodra we uw verzending echter hebben
ontvangen, zullen we redelijke stappen ondernemen om de veiligheid ervan
te waarborgen.
10.1 Given the nature of the internet, we cannot guarantee that any data
transmission is totally secure. Whilst we take precautions to protect
information, we do not warrant and cannot ensure the security of any
information you transmit to us. You therefore transmit to this Website at your
own risk. However, once we receive your transmission, we will take reasonable
steps to preserve its security.
11. Cookies
11.1 We kunnen cookies gebruiken om gegevens te verzamelen met
betrekking tot deze website en u geeft ons toestemming om dit te doen
(hoewel u cookies in uw webbrowser mogelijk kunt uitschakelen).
11.1 We may use cookies to gather data in relation to this Website and you
consent to us doing so (although you may be able to disable cookies on your
web browser).
12. General
2.1 BodyBoostpt.nl behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande
kennisgeving wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden.
12.1 BodyBoostpt.nl reserves the right to make changes to these Terms and
Conditions without notice.

12.2 Elke bepaling van deze algemene voorwaarden die nietig of nietafdwingbaar is, kan worden verbroken zonder dat de afdwingbaarheid van
andere bepalingen wordt aangetast.
12.2 Any provision of these Terms and Conditions which is void or
unenforceable may be severed without affecting the enforceability of other
provisions.
12.3 Een verzuim of vertraging door BodyBoostpt.nl om een bevoegdheid of
recht uit hoofde van deze algemene voorwaarden uit te oefenen, betekent
niet dat er afstand wordt gedaan van die bevoegdheid of dat recht en de
uitoefening van een bevoegdheid of recht door BodyBoostpt.nl sluit haar
toekomstige mogelijkheid om die of enige andere bevoegdheid of recht
uitoefenen.
12.3 A failure or delay by BodyBoostpt.nl to exercise a power or right under
these Terms and Conditions does not operate as a waiver of that power or
right and the exercise of a power or right by BodyBoostpt.nl does not preclude
its future ability to exercise that or any other power or right.
12.4 Voor zover wettelijk toegestaan, met betrekking tot het onderwerp, zijn
deze algemene voorwaarden: (A) de volledige overeenkomst tussen u en
BoyBoostpt.nl vormen de volledige voorwaarden die tussen u en
BoyBoostpt.nl zijn overeengekomen; en (B) elke eerdere schriftelijke of
andere overeenkomst tussen u en BodyBoostpt.nl (indien van toepassing)
vervangen.
12.4 To the extent permitted by law, in relation to its subject matter, these
Terms and Conditions: (a) embody the entire understanding between you and
BodyBoostpt.nl and constitutes the entire terms agreed between you and
BodyBoostpt.nl; and (b) supersede any prior written or other agreement
between you and BodyBoostpt.nl (if any).

