Algemene voorwaarden Fitness4you versie juni 2020
Artikel 1: Aanmelding en lidmaatschap
1.1. Aanmelding als lid van Fitness4you vindt plaats door middel van het verzenden van het juist en volledig ingevuld digitale inschrijfformulier vanuit de website www.fitness4you.nu dan wel het
papieren inschrijfformulier. Fitness4you behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen ter verificatie
1.2. Onze aangeboden abonnementen worden na afloop van de overeengekomen termijn automatisch verlengd voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één kalendermaand
1.3. Om lid te worden van Fitness4you hanteren wij een minimum leeftijd van 12 jaar. Tussen 12 jaar t/m 16 jaar ben je verplicht tot het volgen van een training onder begeleiding van een
Personal Trainer dan wel een andere volwassene.
1.4. Fitness4you is gerechtigd de door het lid aangeleverde gegevens te gebruiken ten behoeve van communicatie met haar leden omtrent het lidmaatschap van Fitness4you en de door AVG
Fitness4you georganiseerde activiteiten en daaraan gerelateerde aangelegenheden. De gegevens van het lid worden zonder voorafgaande toestemming van het lid niet aan derden verstrekt.
1.5. Wijzigingen met betrekking tot de verstrekte gegevens als genoemd dienen direct aan Fitness4you te worden doorgegeven. Indien Fitness4you niet over betreffende gegevens beschikt en
in dat kader kosten dient te maken, zullen deze kosten in rekening worden gebracht bij het lid.
Artikel 2: Lidmaatschapsgelden
2.1. De betaling van de abonnementen vinden plaats zoals op het inschrijfformulier vermeld. Een lid kan bij aanvang van het lidmaatschap kiezen voor diverse wijzen van betalingen, zoals op
het inschrijfformulier vermeld.
2.2. De eerste betaling bij het aangaan van een contract moet u contant, via pin of bij aanmelding website via de Ideal-link voldoen, deze betaling zal bestaan uit het inschrijfgeld en pro rato van
de huidige maand waarna de contributie in maandelijkse termijnen vooraf wordt afgeschreven (VOORBEELD: u meldt zich de 10e van een maand aan, dan zal er rond 24ste van dezelfde maand
het volgende worden afgeschreven -inschrijfgeld – pro rato dus vanaf datum eerste sportdag door u ingevuld en de volledige komende maand) . Indien het lid kiest voor betaling van de gehele
contractperiode moet deze betaling vooraf worden voldaan.
2.3. Het lidmaatschap gaat in na gedane betaling, en zal lopen vanaf de 1e van de volgende kalendermaand. Onze algemene voorwaarden en huisregels gelden voor iedereen, deze heeft men
of ontvangen bij inschrijving anders kunnen lezen/downloaden van onze website.
2.4. Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag Fitness4you een bedrag van € 5,00 aan administratiekosten in rekening brengen en het bedrag alsnog incasseren zonder dat hiervoor enige
ingebrekestelling nodig is.
2.5. Het lid is in geen geval toegestaan over te gaan tot inhouding, korting, opschorting of verrekening van de aan Fitness4you verschuldigde betaling(en). Bij niet tijdige betaling is het lid,
zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, terstond in verzuim. Vanaf het moment dat het lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde
termijnen direct opeisbaar en heeft Fitness4you het recht aan het lid de wettelijk verschuldigde vertragingsrente over het opeisbare bedrag vanaf de eerste dag dat het lid in verzuim is in
rekening te brengen. Indien het lid na ingebrekestelling de vordering niet voldoet, zal Fitness4you genoodzaakt zijn de vordering uit handen te geven. Naast het op dat moment door het lid aan
Fitness4you verschuldigde zal het lid alle bijkomende (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten zijn verschuldigd, met een minimum van € 40 (veertig euro), zoals omschreven in de Wet Normering
Buitengerechtelijke Incassokosten, onverminderd alle overige rechten van Fitness4you. Het is het lid niet toegestaan de faciliteiten van Fitness4you te gebruiken tot het moment dat het lid aan
voornoemde betalingsverplichtingen heeft voldaan.
2.6. Per lidmaatschap kan slechts één kortingsvorm worden toegekend. Kortingen worden nooit met terugwerkende kracht verleend.
2.7. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Fitness4you is ten alle tijden gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
2.8. Fitness4you is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren.
Artikel 3: Membership card
3.1. Het lid ontvangt, nadat het lidmaatschap definitief is, een persoonlijke pas, genoemd “membership card“. Deze pas wordt het eigendom van het lid en is strikt persoonlijk. Het lid is
verantwoordelijk voor het gebruik van deze membership card.
3.2. Fitness4you is bevoegd om bij misbruik van deze pas het lid de toegang te ontzeggen.
3.3. Verlies of diefstal van de membershipspas dient direct aan Fitness4you te worden gemeld. Fitness4you zal in een dergelijk geval € 10,00 in rekening brengen bij het lid voor een nieuwe
pas.
3.4. Fitness4you is gerechtigd om op ieder tijdstip een identificatie van de leden te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de pas binnenkomt inderdaad een clublid is. Indien een
dergelijke identificatie niet kan worden overlegd, is Fitness4you eveneens gerechtigd de toegang tot de club te ontzeggen.
Artikel 4: Openingstijden
4.1. Fitness4you behoudt zich het recht voor om de openingstijden en -dagen te wijzigen.
4.2. Op officiële en erkende feestdagen is Fitness4you vestiging gerechtigd gesloten te zijn. Mits anders vermeld op de website, dan wel kenbaar gemaakt via mail of in de sportschool zelf.
Artikel 5: Beëindigen
5.1. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen na het eerste overeengekomen periode via mail: opzeggenfitness4you@gmail.com Er geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Het lid
ontvangt na uitvoering en akkoord een bevestiging per email van Fitness4you.
5.2. Bij overlijden wordt het abonnement op de eerste melding direct beëindigd. Vooruitbetaalde contributie zal pro rato worden gerestitueerd.
5.3. Bij verhuizing kan het abonnement worden opgezegd drie maanden na aanvang van het abonnement met een opzegtermijn van één kalendermaand. Bij het opzeggen van abonnement in
het eerste contractjaar dient een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente te worden overlegd. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen via mail bij Fitness4you. Het lid ontvangt bij
akkoord een email ter bevestiging van Fitness4you. Vooruitbetaalde contributie zal pro rata worden gerestitueerd.
5.4. Fitness4you behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, of indien Fitness4you uit het doen of nalaten
van het lid redelijkerwijs kan afleiden dat het lid zich niet zal houden aan betreffende huisregels, op aangeven van de club manager het lidmaatschap per direct te beëindigen. De contributie
voor het na beëindiging nog resterende deel van betreffend lidmaatschap is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar .
Artikel 6: Opschorting
6.1. Opschorting of bevriezing van het abonnement is eenmaal per kalenderjaar mogelijk bij zwangerschap en/of langdurige ziekte of blessure. Deze bevriezing kan voor een periode van
maximaal zes maanden en gaat in per hele maand. De incasso wordt voor dezelfde periode (per kalendermaand) ook bevroren. Na hervatting van het actief lidmaatschap of wel zes maanden,
wordt de incasso weer geactiveerd.
6.2. Dit kan aangevraagd worden via mail info@fitness4you.nu. Het lid ontvangt bij akkoord een email ter bevestiging van Fitness4you.
Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid
7.1. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma en/of activiteiten van welke aard ook bij Fitness4you is geheel voor eigen risico van het lid
7.2. Fitness4you managers en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel
van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook, behoudens in geval van opzet en/of grove schuld van het management van Fitness4you.
7.3. Fitness4you managers en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of
derden.
7.4. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Fitness4you, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.
Artikel 8: Huisregels.
8.1. De algemene voorwaarden en de in dit document genoemde huisregels zijn overhandigd aan het lid ter gelegenheid van de inschrijving. Door het sluiten van een
lidmaatschapsovereenkomst verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Fitness4you te kennen en hiernaar te handelen.
8.2. De huisregels van Fitness4you vestiging staan eveneens op de website www.fitness4you.nu en zijn via mail verzonden.
8.3. De algemene voorwaarden van Fitness4you worden overhandigd bij het afsluiten van het lidmaatschap en staan tevens vermeld op de website www. Fitness4you.nu en zijn tevens bij de
balie van Fitness4you op te vragen. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer (volgt).
Artikel 9: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht
9.1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Fitness4you aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
9.2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van of verband houdend met de overeenkomst tussen het lid en Fitness4you, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in
het arrondissement Amsterdam.
9.3. Fitness4you is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels en algemene voorwaarden gelden voor alle leden en gaan in een maand nadat ze zijn
toegestuurd, tenzij een lid met het oog op een verslechtering van haar positie door betreffende wijziging binnen betreffende termijn, met inachtneming van het opzegtermijn, het lidmaatschap
opzegt.
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