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Fietsen op Wattage, Heygraefflaan 26 a, 3953 BK Maarsbergen, KVK: 64541428,  

BTW: 8557.10.846.B.01, E-mail: info@fietsenopwattage.nl 

 

Fietsen op Wattage is een initiatief van 0343 Cycling B.V., gevestigd te Maarsbergen. 

 

Door de aankoop van een “Rittenkaart” bij Fietsen op Wattage gaat abonnee akkoord met toepasselijkheid van 

de Algemene Voorwaarden, hierna ook Voorwaarden genoemd. Wij wijzen erop dat deze Voorwaarden van tijd 

tot tijd kunnen worden gewijzigd. Wij adviseren daarom om de Voorwaarden periodiek op wijzigingen na te 

gaan, hetgeen onder andere mogelijk is via de website www.fietsenopwattage.nl 

  

Begrippen 

 

Abonnee: is de koper van één of meer Rittenkaart(en) van Fietsen op Wattage. 

Rittenkaart: (een) Rittenkaart(en) biedt/ bieden de abonnee het recht om tegen betaling aan Fietsen op 

Wattage van de bijbehorende vergoeding(en) -ineens of in termijnen- gebruik te maken van één of meerdere 

trainingen die Fietsen op Wattage aanbiedt. 

Vergoedingen: De in het Tarievenoverzicht gemelde en in overige uitingen genoemde vergoedingen zijn 

inclusief BTW. 

 

Artikel 1 Rittenkaart 

1.1. Vergoedingen voor de Rittenkaart waarbij de Abonnee kiest voor betaling ineens worden vooraf via PIN of 

contante betaling, dan wel via een online betaling, al dan niet via de website van Fietsen op Wattage voldaan. 

Wanneer Abonnee kiest voor betaling in (maandelijkse) termijnen verleent Abonnee Fietsen op Wattage nu 

reeds voor alsdan onherroepelijk toestemming tot automatische incasso van de overeengekomen 

maandtermijnen ten laste van zijn/ haar rekening. De eerste maandtermijn zal alsdan zo spoedig als mogelijk na 

bestelling van de Rittenkaart worden geïncasseerd, terwijl Fietsen op Wattage gerechtigd is de 

overeengekomen vervolgtermijnen steeds vanaf de eerste van de daarop volgende maand te incasseren. 

1.2. Fietsen op Wattage heeft het recht op aanpassing van tarieven van de Rittenkaart. Deze nieuwe tarieven 

gelden alleen voor nieuw aangekochte Rittenkaarten. 

1.3 Trainingstegoeden kunnen worden gebruikt voor trainingen tot en met uiterlijk 30 juni van elk jaar. Eventueel 

per 30 juni van enig jaar niet bestede ritten van (een) door Abonnee aangekochte Rittenkaart(en) komen 

automatisch te vervallen, zonder dat recht op restitutie van eventueel (gedeelte van) Vergoedingen ontstaat. 
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Artikel 2 Rittenkaart 

De abonnee maakt via een deelnemersovereenkomst of via “Inloggen” op de website van Fietsen op 

Wattage de keuze voor zijn/ haar Rittenkaart bekend. Na aanschaf van de Rittenkaart kan de abonnee zijn / 

haar trainingen -vanzelfsprekend rekening houdend met de beschikbaarheid van fietsen- zélf inplannen. In 

uitzonderlijke gevallen kan de abonnee aan Fietsen op Wattage per email (info@fietsenopwattage.nl) vragen 

dat voor hem/ haar te doen, waarbij de training alsdan pas kan worden bijgewoond na bevestiging van de 

gewenste aanmelding/ plaatsing door Fietsen op Wattage. 

 

Annuleren van geplande trainingen is te allen tijde mogelijk. Het trainingstegoed evenwel blijft slechts 

gehandhaafd wanneer de betreffende training tenminste 24 uur te voren is geannuleerd. Bij annulering van de 

geplande training, korter dan 24 uur vóór de geplande training, om welke reden dan ook, wordt de betreffende 

training als een gevolgde training verwerkt. 

 

Artikel 3 Beëindiging  

3.1. Door de abonnee 

3.1. Opzegging door de abonnee is niet noodzakelijk. Wanneer het aantal door de abonnee gekochte ritten is 

verbruikt of zoveel eerder per 30 juni van elk jaar, eindigt het recht op deelname aan trainingen. 

3.2. Door Fietsen op Wattage 

3.2.1. kan geschieden door Fietsen op Wattage wanneer éen of meerdere hieronder genoemde situaties zich 

voordoet. 

- informatie die de abonnee in het kader van het abonnement heeft verstrekt blijkt onvolledig, onjuist of niet  

up-to-date te zijn; 

- de abonnee is/ blijkt handelingsonbekwaam/ beschikkingsonbevoegd; 

- de abonnee is in gebreke met het doen van betalingen binnen de in artikel 1 gestelde termijnen; 

- de abonnee komt één of meer van zijn (overige) verplichtingen jegens Fietsen op Wattage niet, niet behoorlijk 

of niet volledig na. 

- de abonnee gebruikt niet-geoorloofde prestatie bevorderende middelen en handelt daarmee in strijd met de 

regels van erkende sportbonden zoals de UCI, KNWU, IOC, NOC/NSF en Wada, dopingautoriteit en/of de wet. 
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3.2.2. Fietsen op Wattage is gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met 

onmiddellijke ingang het abonnement te beëindigen in het geval het faillissement van de abonnee is 

aangevraagd, de abonnee onder curatele is gesteld, de abonnee onder bewind is gesteld, de abonnee in 

aanmerking is gekomen voor schuldsanering, dan wel het aannemelijk is dat de abonnee anderszins niet aan 

zijn betalingsverplichtingen aan Fietsen op Wattage zal (kunnen) voldoen. 

3.2.3. Restitutie van reeds voldane vergoedingen vindt in deze gevallen niet plaats. 

3.2.4. De abonnee wordt door Fietsen op Wattage per email van de beëindiging op de hoogte gebracht. 
 

Artikel 4 Overige rechten en plichten 

4.1 Voor de abonnee. 

4.1.1. Rittenkaarten zijn persoonsgeboden en uitsluitend geldend op naam van de abonnee. Rittenkaarten zijn 

niet overdraagbaar aan derden.  

4.1.2. De abonnee geeft Fietsen op Wattage toestemming om in voorkomende gevallen te worden benaderd 

voor promotie doeleinden. 

4.1.3. De abonnee geeft Fietsen op Wattage toestemming om geanonimiseerd ingevoerde trainingsgegevens te 

gebruiken voor onderzoek. 

4.1.4. De abonnee is minimaal 18 jaar op het moment van inschrijving. 

4.1.5. De abonnee houdt zich aan de aanwijzingen van medewerkers van Fietsen op Wattage en gedraagt zich 

naar de huisregels van Fietsen op Wattage. 

4.1.6. De Abonnee verleent Fietsen op Wattage toestemming om een overzicht van a) naam Abonnee,  

b) telefoonnummer Abonnee c) naam en het telefoonnummer van een door abonnee aangewezen 

contactpersoon ter beschikbaar te stellen ten behoeve van haar trainers en overige medewerkers. Dit overzicht 

is bedoeld teneinde de in dit artikel onder c) bedoelde personen te kunnen informeren ingeval van calamiteiten. 

 

4.2. Voor Fietsen op Wattage 

Fietsen op Wattage behoudt zich het recht voor aanvragen voor een Rittenkaart te weigeren, hetgeen de 

aspirant abonnee zo spoedig mogelijk per mail wordt meegedeeld. 

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid 

5.1. De diensten van Fietsen op Wattage geven geen garantie voor het behalen van individuele doelen en 

resultaten. De abonnee blijft persoonlijk verantwoordelijk voor het behalen van gestelde doelen en resultaten. 

5.2. Uitvoeren van trainingen, verzorgd door Fietsen op Wattage, kan risico’s met zich meebrengen. De 

verantwoordelijkheid van deze risico’s zijn en blijven volledig bij de abonnee. 
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5.3. De abonnee voert trainingen en adviezen van FietsenopWattage.nl alleen dán uit, wanneer deze niet in 

tegenspraak zijn met medische adviezen gericht aan Abonnee. 

5.4. De abonnee verklaart niet te lijden aan fysieke of psychische aandoeningen waardoor deelname van de 

diensten van Fietsen op Wattage fysieke of andere schade, hoe dan ook genaamd, zou kunnen veroorzaken 

aan de abonnee. De abonnee staakt zijn trainingen terstond wanneer dit wél het geval is/ wordt of wanneer 

abonnee gerede twijfel heeft over of haar/ zijn fysieke en/ of psychische gesteldheid veilige en verantwoorde 

deelname aan de trainingen bij Fietsen op Wattage in de weg zou kunnen staan. 

5.5. Ingeval abonnee twijfelt over haar of zijn fysieke gesteldheid zal abonnee een Sport Medische keuring 

ondergaan en pas weer aan trainingen bij Fietsen op Wattage deelnemen wanneer abonnee een positief 

sportmedisch advies heeft gekregen 

5.6  De abonnee zal Fietsen op Wattage op geen enkele manier aansprakelijk stellen voor declaraties, 

dervingen, kosten of onkosten als het gaat om claims met betrekking tot de dood, persoonlijk letsel, geheel of 

gedeeltelijke invaliditeit of schade aan eigendommen. Deze bepaling is ook uitdrukkelijk van toepassing op de 

erfgenamen van de abonnee en familieleden, kennissen, vrienden en anderen. 

 

Artikel 6 Recht en geschillen  

6.1 Op de overeenkomst tussen de abonnee en Fietsen op Wattage is het Nederlands recht van toepassing. 

6.2. Alle geschillen die in verband met deze Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de 

geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde Rechtbank. 


