ALGEMENE VOORWAARDEN MYKILLERBODYMOTIVATION B.V.
ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of
strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.
1. MKBM: MYkillerbodymotivation B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Purmerland 95, 1451MJ te
Purmerland, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 63088924.
2. Member: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met MKBM een lidmaatschap
is aangegaan of beoogt aan te gaan.
3. Lidmaatschap: het tussen MKBM en de member tot stand gekomen lidmaatschap genaamd “Work Out By Faya”, op basis waarvan
de member van de betaalde functionaliteiten van het platform gebruik kan maken, waaronder begrepen het kunnen zien van
online trainingsvideo’s en deelname aan de MKBM-community op het platform.
4. Platform: de website mykillerbodymotivation.com, alsook, indien en voor zolang MKBM deze aan de member in gebruik geeft, de
mobiele applicatie van MKBM.
5. Recht van ontbinding: de aan de member geboden wettelijke mogelijkheid om het lidmaatschap binnen veertien dagen na
totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen te ontbinden.
6. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de
stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MKBM tot het aangaan van een lidmaatschap, alsook op ieder
lidmaatschap bij de totstandkoming waarvan naar de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is verwezen. Deze
algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op lidmaatschappen die vóór totstandkoming en publicatie van deze algemene
voorwaarden zijn afgesloten, met dien verstande dat de in deze algemene voorwaarden opgenomen bedingen geen toepassing
vinden indien en voor zover deze ten nadele van de member afwijken van de ten tijde van het sluiten van het lidmaatschap
geldende voorwaarden.
2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor
zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden,
geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige
bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende
regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN HET LIDMAATSCHAP
1. Elk aanbod van MKBM tot het aangaan van een lidmaatschap is vrijblijvend. MKBM is nimmer verplicht een lidmaatschap met een
potentiële member aan te gaan.
2. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van MKBM, binden haar niet.
3. Voordat het lidmaatschap wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op de website
mykillerbodymotivation.com aan de member beschikbaar gesteld, zodat de member deze algemene voorwaarden op eenvoudige
wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
4. Het aangaan van een lidmaatschap is voorbehouden aan personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en aan minderjarigen
die ter zake handelen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger. Door het aangaan van het lidmaatschap verklaart
de member de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt dan wel, voor zover hij minderjarig is, dit geschiedt met toestemming van zijn
wettelijke vertegenwoordiger. MKBM kan verlangen dat de member schriftelijk bewijst dat hij meerderjarig is, dan wel dat hij het
lidmaatschap is aangegaan met toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger.
5. Inschrijving voor het lidmaatschap geschiedt middels registratie op de website mykillerbodymotivation.com, waarbij een
koppeling wordt gemaakt met het Facebook-account van de member. De member staat ervoor in dat hij bij de registratie voor het
lidmaatschap, is ingelogd met zijn eigen persoonlijke Facebook-account. Registratie op naam van een andere persoon is niet
toegestaan.
6. De member staat ervoor in dat alle door hem aan MKBM verstrekte gegevens juist en volledig zijn. De member dient onverwijld
mededeling aan MKBM te doen van gedurende de looptijd van het lidmaatschap intredende wijzigingen ten aanzien van de door
hem verstrekte gegevens, door deze gegevens onder zijn account op het platform te wijzigen.
7. Het lidmaatschap komt tot stand op het moment dat MKBM de inschrijving van de member per e-mail heeft bevestigd en de
member heeft voldaan aan alle in het aanbod van MKBM vermelde voorwaarden.
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ARTIKEL 4. | INHOUD VAN HET LIDMAATSCHAP
1. Het lidmaatschap biedt de member de mogelijkheid om online trainingsvideo’s te bekijken middels het platform en deel te nemen
aan de MKBM-community op het platform. Na totstandkoming van het lidmaatschap overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7,
kan de member middels zijn Facebook-account inloggen op het platform.
2. Gebruik door de member van de mobiele applicatie van MKBM is mogelijk voor zover MKBM deze ter beschikking stelt van de
member en de aanmelding voor de applicatie succesvol is verlopen. De member ontvangt binnen 48 uur na totstandkoming van
het lidmaatschap een e-mail ter activering van de mobiele applicatie. Indien beschikbaar dient de member de mobiele applicatie
in de betreffende online store te downloaden.
3. MKBM is steeds gerechtigd de mobiele applicatie als bedoeld in het vorige lid uit het lidmaatschap te verwijderen en het
lidmaatschap uitsluitend middels de website mykillerbodymotivation.com te exploiteren. MKBM is nimmer aansprakelijk voor
mogelijke gebruiksbeperkingen ten aanzien van de mobiele applicatie.
4. Het platform wordt aan de member in gebruik gegeven “as is”/”zoals beschikbaar” op moment van totstandkoming van het
lidmaatschap, waarbij de functionaliteiten van de mobiele applicatie van MKBM afwijken van de functionaliteiten van de website
mykillerbodymotivation.com. Behoudens voor zover uitdrukkelijk met de member is overeengekomen dat het platform
onmiskenbaar bepaalde functionaliteiten bezit, wordt het platform zonder enige vorm van garantie aan de member in gebruik
gegeven. De member kan geen beroep op doen op een tekortkoming van MKBM gebaseerd op de stelling dat het platform niet
de functionaliteiten bezit welke niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
5. De member is verplicht tot geheimhouding van zijn inloggegevens voor toegang tot het platform.
6. Middels het platform biedt MKBM de member elke maand nieuwe online trainingsvideo’s aan. De member kan zelf bepalen
wanneer hij de op het platform geopenbaarde video’s bekijkt. De video’s zijn uitsluitend gedurende de looptijd van het
lidmaatschap voor de member beschikbaar.
7. De rechten en verplichtingen van de member uit hoofde van het lidmaatschap, zijn nimmer overdraagbaar aan derden.
8. Op alle aan de member middels het platform beschikbaar gestelde content rust het intellectuele eigendomsrecht van MKBM.
Delen van deze content met derden, op een andere wijze dan waarin de functionaliteiten van het platform uitdrukkelijk voorzien,
is onrechtmatig en kan leiden tot een schadevergoedingsvordering jegens de member.
9. MKBM is steeds gerechtigd de inhoud en samenstelling van de trainingsvideo’s geheel of gedeeltelijk te laten verzorgen door
derden, onverminderd haar verplichting tot de deugdelijke nakoming van haar verplichtingen voortvloeiende uit het lidmaatschap.
De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Op het bepaalde in deze
algemene voorwaarden kan tevens een beroep worden gedaan door de hier bedoelde derden, voor zover de betreffende rechten
en verplichtingen naar hun aard en strekking niet uitsluitend kunnen zijn voorbehouden aan MKBM.
10. De member is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inwinnen van medisch advies voor het verantwoord opvolgen van de instructies
en adviezen die middels de online trainingsvideo’s worden gegeven; gebruik van de video’s en het opvolgen van de daarin
getoonde instructies en adviezen, geschiedt op eigen risico van de member.
11. MKBM is steeds gerechtigd de inhoud van het lidmaatschap op ondergeschikte punten te wijzigen, ook gedurende de looptijd van
het lidmaatschap. Als ondergeschikte wijzigingen worden aangemerkt, wijzigingen die geen afbreuk of slechts een geringe afbreuk
doen aan de gebruikswaarde van het lidmaatschap voor de member.
ARTIKEL 5. | LOOPTIJD EN OPZEGGING VAN HET LIDMAATSCHAP
1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een jaar, tenzij vóór totstandkoming en publicatie van deze algemene
voorwaarden uitdrukkelijk is overeengekomen dat de member maandelijks voor het lidmaatschap betaalt.
2. Het lidmaatschap dat voor de looptijd van een jaar is aangegaan, eindigt door verstrijken van deze looptijd van rechtswege en is
behoudens het bepaalde in artikel 6, niet tussentijds opzegbaar.
3. Lidmaatschappen waarbij maandelijkse betaling plaatsvindt, eindigen door opzegging. Opzegging door de member dient te
geschieden per e-mail (backoffice@mykillerbodymotivation.com) met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Bij zijn
opzegging dient de member zijn voornaam, achternaam, geboortedatum en adresgegevens te vermelden, alsook zijn e-mailadres
dat bij de registratie is gebruikt.
ARTIKEL 6. | RECHT VAN ONTBINDING
1. De member is gerechtigd het lidmaatschap gedurende 14 dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen te
ontbinden.
2. De member kan van zijn recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van de het door
MKBM aangeboden modelformulier voor herroepping, een verzoek in te dienen bij MKBM.
3. Nakoming van het lidmaatschap door MKBM tijdens de ontbindingstermijn als bedoeld in lid 1, geschiedt slechts op uitdrukkelijk
verzoek van de member.
4. Maakt de member gebruik van zijn recht van ontbinding, dan is de member MKBM een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan
dat gedeelte van het lidmaatschap dat door MKBM is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding,
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vergeleken met de volledige nakoming van het lidmaatschap. Omdat de member na totstandkoming van het lidmaatschap toegang
verkrijgt tot alle online trainingsvideo’s van MKBM, is het bedoelde bedrag vastgesteld op 1/12e deel van het lidmaatschapsgeld
dat op basis van een jaar is berekend.
5. Indien een geldig beroep wordt gedaan op het recht van ontbinding, zal MKBM de reeds van de member ontvangen betaling,
minus het bedrag als bedoeld in lid 4, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van het lidmaatschap
aan de consument terugbetalen.
ARTIKEL 7. | MKBM-MEMBERCARD & TEGOED-/KORTINGSBONNEN
1. Mits zulks uitdrukkelijk in het aanbod van MKBM is vermeld, ontvangt de member binnen 21 dagen na totstandkoming van het
lidmaatschap, een persoonsgebonden MKBM-membercard en tegoed-/kortingsbonnen van aangesloten bedrijven, op het door
de member opgegeven afleveradres.
2. De MKBM-membercard geeft de member recht op het uitdrukkelijk in het aanbod van MKBM vermelde kortingspercentage bij de
aanschaf van producten middels de webshop mkbmshop.com. Verzilvering van de bedoelde korting geschiedt door de op de
membercard vermelde kortingscode, op de daartoe aangegeven wijze, bij de bestelling op te geven. De bedoelde korting is
uitsluitend van toepassing op producten waarbij zulks, op het moment dat de member van de kortingscode gebruik wenst te
maken, in de webshop uitdrukkelijk is aangegeven.
3. De MKBM-membercard is geldig voor de duur van een jaar na totstandkoming van het lidmaatschap, of voor zoveel langer als
uitdrukkelijk op de membercard is vermeld.
4. De tegoed-/kortingsbonnen kunnen worden verzilverd bij de daartoe aangegeven aangesloten bedrijven. Voor zover op de tegoed/kortingsbonnen niet zelf is vermeld bij welke bedrijven deze kunnen worden verzilverd, is zulks vermeld op de website
mykillerbodymotivation.com. Verzilvering van de tegoed-/kortingsbonnen geschiedt op de daarbij aangegeven wijze. De tegoed/kortingsbonnen zijn geldig voor de op de betreffende bonnen vermelde duur.
ARTIKEL 8. | GEBRUIKSVOORWAARDEN COMMUNITY
1. Het lidmaatschap biedt de member het recht om deel te nemen aan de community van MKBM op het platform. In de community
kunnen members onder meer content versturen en delen, waaronder begrepen berichten, work-outs, recepten en andere teksten beeldcontent.
2. De member staat ervoor in dat hij volledig rechthebbende is ten aanzien van de content die hijzelf middels het platform uploadt
en voorts dat hij gerechtigd is deze content middels het platform te delen met andere members. Bij de geringste twijfel of de
member gerechtigd is bepaalde content te uploaden en/of te delen, dient de member daarvan af te zien.
3. De member zal geen misbruik maken van de diensten van MKBM en zich onthouden van het verspreiden van onrechtmatige
content. De member staat er voorts voor in dat de door hem op het platform geopenbaarde content geen inbreuk maakt op de
(intellectuele eigendoms)rechten van derden. De member vrijwaart MKBM van alle aanspraken van derden ter zake.
4. MKBM is gerechtigd, indien zij daarvoor gegronde redenen acht te hebben, de door de member op het platform geplaatste content
te verwijderen zonder dat MKBM op enigerlei wijze aansprakelijk is jegens de member of derden als gevolg van een dergelijke
verwijdering.
ARTIKEL 9. | GRATIS JAARABONNEMENT BIJ EERSTE DRUK KILLERBODY DIEET
1. Het gratis jaarabonnement verstrekt bij de eerste druk van Killerbody Dieet is geldig in te wisselen t/m 01-06-2017.
ARTIKEL 10. | BETALINGSVOORWAARDEN
1. Bij totstandkoming van het lidmaatschap is de member de totaalprijs daarvan in een keer verschuldigd. MKBM is niet eerder
gehouden uitvoering te geven aan het lidmaatschap dan nadat de betaling van de member door MKBM volledig is ontvangen.
2. Betaling dient te geschieden op een van de daartoe door MKBM aangewezen betaalmethoden.
ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. MKBM draagt geen aansprakelijkheid voor schade die in verband met het gebruik van het platform wordt geleden. In het bijzonder
is MKBM niet aansprakelijk voor schade die conform het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden is uitgesloten.
Gebruik van het platform en in het bijzonder het gebruik van de online trainingsvideo’s die daarop zijn geplaatst, geschiedt op
eigen risico van de member. De member vrijwaart MKBM van al zijn aanspraken, alsmede van alle aanspraken van derden ter zake.
2. Alle door MKBM vermelde uitvoeringstermijnen, waaronder tevens begrepen de termijnen als vermeld in deze algemene
voorwaarden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van MKBM treedt niet eerder in dan nadat de member MKBM
schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen MKBM haar
verplichtingen uit het lidmaatschap alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog
steeds is uitgebleven.
3. De online trainingsvideo’s op het platform zijn naar beste inzicht en vermogen vervaardigd. MKBM verbindt zich ter zake echter
uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en draagt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet of onvoldoende
behalen van de resultaten die de member met het gebruik van de video’s beoogt te behalen. Voorts draagt MKBM enige
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aansprakelijkheid voor schade (waaronder letselschade, zoals blessures mede begrepen) ontstaan doordat de adviezen en/of
instructies die middels de online video’s worden getoond, al dan niet onjuist en/of onvolledig zijn opgevolgd.
MKBM draagt geen aansprakelijkheid voor schade doordat zij bij de uitvoering van het lidmaatschap is uitgegaan van door de
member verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
MKBM spant zich in om de juiste werking en de toegankelijkheid van het platform te optimaliseren. Echter kan MKBM niet
garanderen dat het platform onbeperkt beschikbaar is en dat alle voorzieningen van het platform steeds probleemloos
functioneren. Alle aansprakelijkheid van MKBM ter zake is uitgesloten.
MKBM is niet aansprakelijk voor programmeerfouten ten aanzien van het platform. Voorts is MKBM, behoudens opzet en bewuste
roekloosheid harerzijds, niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die door middel van het platform of
servers schade aanrichten aan de hard- of software van de member.
MKBM is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Indien MKBM ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch
aansprakelijk is voor enige directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het lidmaatschap,
althans tot dat gedeelte van het lidmaatschap waarop de aansprakelijkheid van MKBM betrekking heeft.
Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van MKBM, zal de member MKBM vrijwaren van alle aanspraken van
derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de
uitvoering van het lidmaatschap door MKBM.
De aansprakelijkheidsbeperkende clausules in deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet
of bewuste roekeloosheid van MKBKM.

ARTIKEL 12. | OVERMACHT
1. MKBM is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit het lidmaatschap indien en voor zolang zij daartoe gehinderd
wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende
opvattingen niet kan worden toegerekend.
2. Indien de nakoming door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd het lidmaatschap met onmiddellijke ingang
te ontbinden.
3. Indien MKBM bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts
gedeeltelijk nog aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd een vergoeding in te houden voor het reeds uitgevoerde
gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van het lidmaatschap.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.
ARTIKEL 13. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. MKBM is bevoegd de uitvoering van het lidmaatschap op te schorten of, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs
rechtvaardigen, het lidmaatschap met directe ingang te ontbinden, indien de member zijn verplichtingen uit het lidmaatschap
niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van het lidmaatschap MKBM ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat de member zijn verplichtingen niet zal nakomen.
2. Alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van het lidmaatschap door MKBM geleden schade, komt voor rekening van
de member.
3. De member maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door MKBM op grond van dit
artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
4. Indien MKBM het lidmaatschap op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele vorderingen die MKBM nog op de member
heeft, terstond opeisbaar.
ARTIKEL 14. | KLACHTEN
1. Klachten over de uitvoering van het lidmaatschap door MKBM dienen binnen bekwame tijd nadat de member de gronden heeft
geconstateerd die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail
(backoffice@mykillerbodymotivation.com) te worden ingediend bij MKBM.
2. Bij MKBM ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een
klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging
en een indicatie van wanneer de member een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Indien een klacht van de member niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de member het geschil voorleggen aan de
geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).
ARTIKEL 15. | INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Op alle door MKBM aan de member middels het platform beschikbaar gestelde content, waaronder de online trainingsvideo’s in
het bijzonder begrepen, alsmede op het platform als zodanig, de onderdelen daarvan, het logo van MKBM en de door MKBM
gehanteerde werkwijzen en methoden, rust het intellectuele eigendomsrecht van MKBM, dan wel haar licentiegevers. Het is de
member verboden deze materialen, werkwijzen c.q. methoden te kopiëren, te reproduceren, te delen, te openbaren of op enige
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andere wijze te gebruiken, anders dan in verband met het normale gebruik van het platform overeenkomstig de functionaliteiten
zoals deze door MKBM beschikbaar zijn gesteld.
2. Indien de member in strijd handelt met het bepaalde in het bovenstaande lid, is hij gehouden de schade die MKBM dientengevolge
lijdt, te vergoeden.
ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN
1. Op elk lidmaatschap en op alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter of de geschillencommissie als bedoeld in artikel 13.3, is de member verplicht
zich optimaal in te spannen om het geschil in overleg met MKBM te beslechten.
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