ALGEMENE VOORWAARDEN FIT2B

Artikel 1: Definities
In deze ‘algemene voorwaarden’, waaronder inschrijf- en betalingsvoorwaarden, wordt verstaan onder:
Fit2b: de organisatie Fit2b vof, gevestigd te Baarlo en Panningen.

Artikel 2: Aanmelding en toegang
a. De aanmelding voor Fit2b vindt plaats door:
1. het inschrijfformulier op de vestiging(en) samen met ons personeel volledig in te vullen, te
ondertekenen en de doorslag als contracts-bevestiging mee te nemen.
b. Het lidmaatschap en de betalingsverplichting vangen aan op het moment dat Fit2b het
inschrijfformulier heeft ontvangen. Het actieve lidmaatschap bij Fit2b en de automatische incasso door
Fit2b vangen aan per de datum van ingang zoals door de deelnemer op het inschrijfformulier aangegeven.
Het inschrijfgeld bedraagt € 45,00, administratiekosten zijn €15,-. Bij het opnieuw afsluiten van een
abonnement bij dezelfde persoon binnen 1 jaar is geen inschrijfgeld verschuldigd.
c. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de deelnemer op een wachtlijst geplaatst. De
deelnemer krijgt dan bericht van Fit2b zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.

Artikel 3: Trainingstijden
a. Fit2b behoudt zich het recht voor om de trainingstijden te wijzigen.
b. Op officiële en erkende feestdagen is Fit2b gerechtigd gesloten te zijn

Artikel 4: Lidmaatschap, termijn en betaling
a. Een lidmaatschap bij Fit2b is voor de duur van 1 jaar vanaf de ingangsdatum, met stilzwijgende
verlenging van telkens een maand. Een lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan.
b. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden per
maand vooruit via automatische incasso.
c. Bij niet tijdige ontvangst door Fit2b van verschuldigde bedragen, bijvoorbeeld als gevolg van
onvoldoende saldo op de bank of storno om welke reden dan ook of om ongeacht welke andere reden
van te late betaling, wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden. Mislukt deze incasso, om welke
reden dan ook, dan wordt er € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht. De deelnemer krijgt twee
weken de gelegenheid om het verschuldigde (termijn)bedrag plus administratiekosten te voldoen. Indien
de deelnemer ook na deze periode in gebreke is gebleven, wordt de vordering uit handen gegeven aan
een incassobureau. Het lidmaatschapsgeld over de lopende periode is ineens opvorderbaar, verhoogd
met de incassokosten en administratiekosten van € 50,00. De eventuele buitenrechtelijke kosten die
verbonden zijn aan de inning, 15% van de hoofdsom + rente met een minimum van € 50,00 komen voor
rekening van het lid.
d. De deelnemer kan bovendien de toegang tot het Fit2b centrum worden geweigerd. Daarenboven is
Fit2b gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de deelnemer te beëindigen zonder dat de
betalingsverplichting vervalt.
e. Fit2b behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Deelnemers worden dan minimaal 1
maand voor een prijswijziging hiervan in kennis gesteld. Lidmaatschapsgelden worden ieder kalenderjaar
opnieuw vastgesteld zonder kennisgeving. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen worden
onmiddellijk doorgevoerd.

f. Indien een lidmaatschap tijdens het jaarcontract om welke reden dan ook wordt opgeschort zal de
einddatum van het jaarcontract verlengd worden met de gelijke periode van de opschorting.

Artikel 5: Beëindigen lidmaatschap
a. Beëindiging van een lidmaatschap door de deelnemer geschiedt door opzegging. Opzegging dient
schriftelijk per brief te geschieden. De ondertekende brief dient te worden gestuurd / afgegeven bij de
vestiging.
b. Een opzeggingsbrief dient minimaal 1 maand voor de einddatum van het lidmaatschap in het bezit te
zijn van Fit2b.
e. Fit2b behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander
gebleken onaanvaardbaar gedrag, het lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en
zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende jaar vervalt.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid
a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van een bewegingsprogramma
of van cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van Fit2b programma zijn geheel voor eigen
risico van het lid.
b. Fit2b aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van
enig ongeval of letsel van het lid.
c. Fit2b aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van
het lid.

Artikel 7: Klachten en huisregels
a. In geval van klachten met betrekking tot Fit2b dient de deelnemer zich te wenden tot het personeel en
anders tot de directie van Fit2b.
b. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van deze ‘algemene voorwaarden’ en van de
huisregels van het Fit2b centrum en hiernaar te handelen.
c. De huisregels en algemene voorwaarden van Fit2b staan op de website www.Fit2b.nl en zijn aan de
balie van het Fit2b centrum op te vragen. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Venlo
onder nr 12063995

Artikel 8: Geschillen en rechtstoepassingen
a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Fit2b aangegaan is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen deelnemer en
Fit2b zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag
bevoegde rechter in het arrondissement waar Fit2b is gevestigd.
c. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Fit2b te
accepteren.
d. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Fit2b en het lid.
HUISREGELS FIT2B

Fit2b staat voor een relaxte, gezonde sportbeleving. Het is belangrijk dat we dat op ieder moment van de
dag aan al onze gasten kunnen bieden. Het niet naleven van deze huisregels kan intrekking van het
lidmaatschap tot gevolg hebben zonder restitutie van de betaalde contributie













In het centrum draag je schone en correcte sportkleding en binnen-/zaalschoenen
Tijdens de training gebruik je een handdoek op alle apparaten. Dit in verband met de hygiëne voor
jezelf en de andere gasten
Het gebruik van mobiele telefoons in de trainingsruimte is niet toegestaan
Roken, alcohol en/of drugs zijn binnen het gehele centrum niet toegestaan
Etenswaren zijn niet toegestaan in de trainingsruimte
Tassen, jassen of andere kledingstukken laat je in de daarvoor bestemde ruimtes
Er mogen alleen afsluitbare bidons met water (drinkflessen) in de trainingsruimte worden gebruikt
Trainingen gebeuren op eigen verantwoordelijkheid
Losse onderdelen zoals dumbbels/gewichten etc. leg je na gebruik terug op de juiste plaats
De directie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen
De directie kan niet aansprakelijk gesteld worden gesteld voor ongevallen en letsel in en rondom het
fitnesscentrum

