LAPT ACCREDITATIE INDIVIDUELE PT-ER
NEDERLAND
DE ONDERGETEKENDEN:
I.
II.

De besloten vennootschap LAPT International B.V. hierna mede aangeduid als: "LIBV";
De Fitness professional die deze overeenkomst is aangegaan en waarvan de details
verder zijn ingevuld op het Voorblad, hierna mede aangeduid als: de "Fitness
professional";

OVERWEGINGEN:
1. LIBV heeft een businessmodel en een methode voor de fitnessindustrie ontwikkeld om
met behulp van de inzet van, volgens die methode opgeleide Personal Trainers en met
gebruikmaking van de merken, goodwill en reclamematerialen van LAPT Personal
Training als profit center aan clubleden aan te bieden en zodoende het zakelijk succes
van hun club te vergroten;
2. LIBV geeft trainingen aan Fitness professionals om deze op te leiden tot “LAPT
Gecertificeerde Trainer”. Om te kwalificeren als een LAPT Gecertificeerde Trainer en
LAPT te mogen verzorgen dient de Fitness professional de opleiding met succes te
voltooien, te beschikken over een geldige Accreditatie en te (blijven) voldoen aan de in
deze overeenkomst opgenomen verplichtingen, waaronder die tot het volgen van
bepaalde kwartaalbijeenkomsten / herhaalopleidingen;
3. De Fitness professional wenst de LAPT opleidingen te volgen en de status van LAPT
Gecertificeerde Trainer te verkrijgen en behouden; (Ook wel LAPT Labels genoemd);
4. De voorwaarden voor de opleidingsdiensten van LIBV en het recht om LAPT Personal
Training te mogen verzorgen, zijn uiteengezet in deze overeenkomst.

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
Artikel 1. DEFINITIES
Accreditatie
Deze overeenkomst;
Certificaat: De bevoegdheid om Personal Training diensten te mogen verlenen overeenkomstig
de in deze overeenkomst bepaalde voorwaarden;
Doel: Het (i) aanbieden van individuele fitnesstraining en trainingsbegeleiding volgens de LAPTmethode, (ii) het opleiden van Personal Trainers om deze activiteiten te kunnen verrichten en
(iii) het vermarkten van deze Personal Training diensten volgens de LAPT filosofie en met
gebruikmaking van de daarvoor door LIBV ter beschikking te stellen materialen;
Ingangsdatum: De op de website aangegeven ingangsdatum van de LAPT licentie;
Fitness professional licentie: De overeenkomst tussen LAPT International BV en de individuele
LAPT personal trainers, als bedoeld in artikel 6 van deze overeenkomst
LAPT Gecertificeerde Trainer: Een Personal Trainer die met succes de verplichte opleidingen
heeft afgerond en in het bezit is van een geldig LAPT Certificaat;
LAPT-handleiding: De LAPT Personal Training handleiding die in het kader van het
Opleidingsprogramma aan de Fitness professional ter beschikking wordt gesteld.

LAPT-methode: Een methode en een businessmodel om Personal Trainers op te leiden voor de
fitnessindustrie. LAPT Personal Training: Het aanbieden van Personal Training diensten volgens
de LAPT Methode;
Looptijd: De in artikel 3.1 bedoelde en op het Voorblad genoemde Initiële Looptijd;
Marketingmaterialen: De door LIBV te verstrekken materialen om de LAPT methode mee onder
de aandacht te brengen van het publiek, zoals billboards, brochures, banners, logo’s etc.
Merken: De merkenrechten met betrekking tot LAPT, waaronder de Benelux en Europese
Gemeenschapsmerk registraties en –aanvragen met betrekking tot de tekens LAPT, LA PT en
het LAPT logo zoals hierboven afgebeeld;
Opleidingsprogramma: De (deels verplichte) opleidingen en trainingen met betrekking tot de
LAPT –methode die LIBV verzorgt voor Fitness professionals.
Onderscheidingsmiddelen: Logo’s, uithangborden, gevelreclame, reclameteksten, en slogans
etc;
Personal training diensten: Het geven van individuele begeleiding aan personen individueel of in
groepsverband (maximaal 8 personen) binnen en/of buiten een club;
Voorblad: Het formulier dat bij deze overeenkomst hoort en waarop de handtekening, het soort
Accreditatie (te weten: Club Accreditatie of Independent Accreditatie) en de Initiële
looptijd van de overeenkomst is opgenomen.

Artikel 2. ALGEMEEN
2.1
De Fitness professional erkent dat LIBV de exclusieve rechten heeft op de LAPT-methode en de
Merken.
Teneinde de kwaliteit en continuïteit van LAPT-methode te waarborgen, wordt de licentie op de
LAPT-Methode (Clublicentie) alleen aan geselecteerde wellness- fitnesscentra of aanverwante
bedrijven verleend.

Artikel 3. DUUR, OPSCHORTING en BEËINDIGING
3.1
Deze overeenkomst treedt in werking op de dag van ondertekening (Ingangsdatum) en wordt
aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan door partijen worden beëindigd door
middel van online opzegging met inachtneming van de volgende per membership beschreven
minimale contractduur en opzeggingstermijn:
FLEX MODEL MEMBERSHIP
LAPT basis membership

LAPT Manager membership

LAPT KNOCK-OUT
membership

MINIMALE CONTRACTDUUR
1 volle kalendermaand
startend per 1ste van de
eerstvolgende
kalendermaand
2 volle kalendermaanden
startend per 1ste van de
eerstvolgende
kalendermaand
3 volle kalendermaanden
startend per 1ste van de
eerstvolgende
kalendermaand

OPZEGTERMIJN
1 volle kalendermaand
startend per 1ste van de
eerstvolgende
kalendermaand
1 volle kalendermaand
startend per 1ste van de
eerstvolgende
kalendermaand
3 volle kalendermaanden
startend per 1ste van de
eerstvolgende
kalendermaand

LAPT RE-SIZE membership

PTONTHENET membership

3 volle kalendermaanden
startend per 1ste van de
eerstvolgende
kalendermaand
12 volle kalendermaanden
startend per 1ste van de
eerstvolgende
kalendermaand

3 volle kalendermaanden
startend per 1ste van de
eerstvolgende
kalendermaand
1 volle kalendermaanden
startend per 1ste van de
eerstvolgende
kalendermaand

3.2
Het Certificaat blijft gedurende de Looptijd geldig, onder de voorwaarde dat de Fitness
professional per kalenderjaar voldoende bijscholingen volgt en aan zijn verplichtingen uit de
overeenkomst voldoet.
3.3
Indien de Fitness professional niet voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze
overeenkomst, is LIBV gerechtigd om het Certificaat op te schorten, totdat LIBV heeft
vastgesteld dat de Fitness professional deze tekortkoming heeft hersteld. In geval van een
dergelijke opschorting is de Fitness professional niet langer bevoegd LAPT Personal Training te
verzorgen vanaf het moment waarop LIBV hem van die opschorting in kennis heeft gesteld en
voor de duur van de opschorting.

Artikel 4. TRAININGEN
4.1
LAPT Trainingen worden uitsluitend gereserveerd nadat alle onderstaande bescheiden uiterlijk 7
dagen voor aanvang van de training volledig ingevuld bij LAPT zijn binnengekomen:
- LAPT inschrijfformulier
- LAPT instructeurs overeenkomst
4.2
10 dagen voor aanvang van de LAPT Training ontvangt de fitness professional een bevestiging,
routebeschrijving en factuur.
4.3
LIBV dient tijdig en correct wijzigingen met betrekking tot de LAPT Training door te geven aan
de fitness professional.
4.4
Binnen 7 dagen voor start van de training kan de training door de fitness professional niet meer
geannuleerd of gecrediteerd worden.
4.5
Wanneer een fitness professional niet deelneemt aan de LAPT Training en de fitness
professional is voor aanvang van de opleiding niet afgemeld bij LIBV dan dient de fitness
professional zelf contact op te nemen met LIBV. LIBV is niet verantwoordelijk voor de komst
van de fitness professional naar de LAPT Training.
4.6
De fitness professional ontvangt certificaat bij het positief behalen van het examen en 100%
aanwezigheid en inzet tijdens de training. Deze certificering wordt door de National Trainer
beoordeeld.

Artikel 5. VERGOEDINGEN
5.1
Tenzij anders bepaald, worden alle producten, memberships en trainingen uit LAPT Flex model
bij vooruitbetaling verschuldigd. Indien is overeengekomen dat de verschuldigde vergoedingen
worden voldaan door middel van automatische incasso, zal de Fitness professional de daarvoor
verstrekte (dan wel een) vervangende machtiging in stand houden voor de duur van deze
overeenkomst en er voor zorgdragen dat er voldoende saldo/kredietruimte beschikbaar is voor
het incasseren van deze bedragen. Indien bedragen niet kunnen worden afgeschreven zal de
Fitness professional zorgdragen voor betaling; de betreffende bedragen worden opeisbaar na
verloop van 10 dagen na het moment waarop de betreffende automatische incasso werd
geweigerd of gestorneerd.
5.2
De op grond van deze overeenkomst verschuldigde prijzen en vergoedingen (waaronder mede
begrepen de prijzen en vergoedingen zoals opgenomen in de LAPT prijslijst) zullen jaarlijks per 1
januari worden herzien aan de hand van de (voorlopige) Consumentenprijsindexcijfers (CPI),
reeks alle huishoudens (2008 = 100), als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS), en wel door telkens tot de datum van aanpassing de geldende prijzen te
vermenigvuldigen met een breukgetal, waarvan de teller is het jaarprijsindexcijfer, geldende
voor het laatst verstreken kalenderjaar vóór de datum van ingang van de aangepaste prijzen,
en de noemer is het jaarprijsindexcijfer, geldende voor het aan dat laatst verstreken
kalenderjaar voorafgegane kalenderjaar.

Artikel 6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
6.1
Alle intellectuele eigendomsrechten die met betrekking tot de LAPT-methode of de Merken
bestaan of kunnen ontstaan komen uitsluitend toe aan LIBV.
6.2
Geen enkel (eigendoms)recht op de LAPT-methode en de Merken, noch enig auteursrecht,
rechten met betrekking tot knowhow en handelsgeheimen zullen door ondertekening van deze
overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan de Fitness professional worden overgedragen.
6.3
Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op een product of dienst,
verstrekt uit hoofde van deze overeenkomst berusten te allen tijde uitsluitend bij en zijn de
exclusieve eigendom van LIBV en haar toeleveranciers/ licentiegevers. Het is de Fitness
professional niet toegestaan om enige auteursrechtelijke, merkenrechtelijke of op andere wijze
beschermde aanduiding op de door LIBV in het kader van deze overeenkomst verstrekte
materialen te verwijderen, te verbergen of anderszins te verhullen.
6.4
Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LIBV is het de Fitness professional niet
toegestaan aanvragen in te dienen ter registratie of deponering van merken, handelsnamen,
domeinnamen of andere intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van onderdelen van de
LAPT-methode. Mocht Fitness professional niettemin dergelijke rechten verkrijgen/bezitten, dan
verleent Fitness professional aan LIBV een royaltyvrije licentie om van bedoelde rechten gebruik
te maken bij de marketing van de LAPT-methode en op eerste verzoek van LIBV bedoelde
rechten en/of depots over te dragen aan LIBV, zulks slechts ter vergoeding van de daaraan
eventueel verbonden administratiekosten. Indien de overdracht van de in dit lid bedoelde

intellectuele eigendomsrechten een nadere akte vereist, machtigt Fitness professional hierbij nu
voor alsdan LIBV om een dergelijke akte op te stellen en namens de Fitness professional te
ondertekenen, onverminderde de verplichtingen van Fitness professional om zijn volledige
medewerking te verlenen aan de overdracht van bedoelde rechten op eerste verzoek van LIBV
en zonder daaraan enige nadere voorwaarde te verbinden.

Artikel 7 GEBRUIK EN DOORONTWIKKELING METHODE
7.1
LIBV is gerechtigd en verplicht de LAPT-methode verder te ontwikkelen en uit te breiden en/of
te wijzigen terwijl de Fitness professional zich verplicht om de ontwikkelingen, uitbreidingen
en/of wijzigingen door te voeren, tenzij zulks voor de Fitness professional naar objectieve
maatstaven onredelijk bezwarend zou zijn. De Fitness professional zal zich steeds houden aan
de voorschriften voor toepassing van de LAPT-methode zoals deze van tijd tot tijd door LIBV
worden bekendgemaakt via o.a. de (herhalings) opleidingen en (updates van) de LAPThandleiding.
7.2
De Fitness professional zal uit zichzelf, danwel op verzoek van LIBV, ten behoeve van de
ontwikkeling van de LAPT-methode zijn opgedane ervaringen met de LAPT-methode
bekendmaken aan LIBV.

Artikel 8 GEHEIMHOUDING
8.1
Bepaalde door LIBV aan de Fitness professional en vice versa verstrekte informatie bevat
waardevolle informatie en handelsgebieden van beide partijen of hun toeleveranciers. Partijen
garanderen dat alle informatie van vertrouwelijke aard die wordt verkregen van de andere
partij zowel voorafgaand aan als na het sluiten van deze overeenkomst vertrouwelijk zal blijven.
Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd indien één der partijen die informatie als zodanig
aanduidt.
8.2
Deze geheimhoudingsverplichtingen zijn niet van toepassing op informatie:
1. die ten tijde van de bekendmaking door één der partijen reeds algemeen bekend was;
2. die algemeen bekend is geworden anders dan door de niet-nakoming door de Fitness
professional van deze overeenkomst;
3. die voorafgaand aan bekendmaking door LIBV reeds bekend was aan de Fitness
professional;
4. door de Fitness professional zelf is ontwikkeld, onafhankelijk van de bekendmaking door
LIBV; of;
5. die bekendgemaakt dient te worden krachtens een gerechtelijk bevel, mits LIBV daarvan
op dusdanig tijdstip op de hoogte is gesteld dat zij daar verweer tegen kan voeren.

Artikel 9 INSTRUCTIES en TOEZICHT OP NALEVING
9.1
LIBV is te allen tijde bevoegd om te (doen) controleren of de Fitness professional de
voorschriften van en voortvloeiend uit deze overeenkomst stipt naleeft. De Fitness professional
zal aan dergelijke controles zijn volledige medewerking verlenen, waaronder in ieder geval
wordt verstaan het verschaffen van volledige informatie over gegeven en te geven LAPT
Personal Training (lesroosters) en het toestaan van audits.

Artikel 10 ONTBINDING
10.1
Partijen zijn – naast de opzeggingsmogelijkheid van artikel 3 - bevoegd deze overeenkomst
door middel van een buitengerechtelijke schriftelijke verklaring (geheel of gedeeltelijk) met
onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat hiervoor enige verplichting tot vergoeding van
eventuele schade van partijen ontstaat, indien:
a. De wederpartij ook na deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke
ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld, toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van een verplichting uit deze overeenkomst;
b. De wederpartij surseance van betaling aanvraagt, het faillissement van de wederpartij
wordt uitgesproken, de wederpartij zelf faillissement aanvraagt;
c. De wederpartij haar onderneming liquideert of feitelijk haar activiteiten staakt;
d. Het vermogen van de wederpartij onder bewind of beheer wordt gesteld of op zodanig
deel van het vermogen van de wederpartij beslag wordt gelegd dat de nakoming van
deze overeenkomst in gevaar komt.

Artikel 11 GEVOLGEN BEËINDIGING
11.1
In geval van beëindiging c.q. het einde van deze overeenkomst vervallen alle rechten en
verplichtingen van partijen, tenzij expliciet anders overeengekomen in deze overeenkomst
of volgt uit de aard van de bepaling. Door beëindiging c.q. het einde van deze overeenkomst
worden partijen echter niet ontheven van hun verplichtingen om bedragen te voldoen die
reeds verschuldigd zijn of met ingang van of na datum van beëindiging verschuldigd worden, of
andere verplichtingen die voor beëindiging c.q. het einde of als gevolg daarvan zijn ontstaan.
11.2
Indien de overeenkomst tussen partijen wordt beëindigd, dient de Fitness professional zich
vanaf de datum van beëindiging van de overeenkomst te onthouden van ieder gebruik van de
LAPT-methode, de Merken, de Onderscheidingsmiddelen en de knowhow.

Artikel 12 OVERIG
12.1
De wettelijke aansprakelijkheid van LIBV voor schadevergoeding zal zijn beperkt tot vergoeding
van de directe schade van de Fitness professional (voorzover aan LIBV toerekenbaar), doch zal
nimmer groter zijn dan de som van de bedragen die LIBV in verband met deze overeenkomst in
de twaalf maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft ontvangen.
12.2
Deze overeenkomst en de daarbij horende bijlagen vormen een onverbrekelijk geheel.
12.3
Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die samenhangen
met of voortvloeien uit deze overeenkomst worden bij uitsluiting voorgelegd aan de ter zake
bevoegde rechter in Utrecht.

LAPT PRIJSLIJST
FLEX MODEL MEMBERSHIP
LAPT basis membership
LAPT Manager membership
LAPT KNOCK-OUT membership
LAPT RE-SIZE membership
PTONTHENET membership
FLEX MODEL TRAININGEN
LAPT Training Essentials (3 dagen)
LAPT Business Essentials (3 dagen)
LAPT KNOCK-OUT Training (2 dagen)
LAPT RE-SIZE Training (1 dag)
LAPT Foundation
LAPT Set up your PT Business
LAPT Conventie
LAPT Good to Great

TARIEF PER PT-er per maand (ex btw)
€ 19,95
€ 24.95
€ 24,95
€ 24,95
€ 6,25
TARIEF PER PT-er per training (ex btw)
€ 585
€ 585
€ 390
€ 195
€ 499
€ 195
€
€ 149

