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Algemene Voorwaarden
De contractpartner is de respectievelijke exploitant van de club. Dit staat vermeld in de Colofon van de  
betreffende club. De overeenkomst wordt verlengd met de duur van het geselecteerde lidmaatschaps tarief, tot 
een maximum van twaalf maanden, indien deze niet binnen drie maanden voordat de contracttermijn afloopt, 
wordt geannuleerd.

De gebruiker krijgt persoonlijke toegang (QR-code), die telkens moet worden gebruikt wanneer het pand wordt 
bezocht. Alleen het lid zelf mag deze persoonlijke toegang tot de club gebruiken. Deze persoonlijke toegang 
mag niet worden doorgegeven aan een ander. Als de gebruiker een andere persoon naar de training wil  
brengen, is dit alleen toegestaan   na voorafgaande registratie en met schriftelijke toestemming.

Het lid moet bij verlies van deze persoonlijke toegang dit onmiddellijk melden. Het lid is aansprakelijk voor 
het verlies. De gebruiker moet ervoor zorgen dat het opgegeven account voldoende saldo heeft. Adres- en  
accountwijzigingen moeten onmiddellijk schriftelijk aan de club worden gemeld.

Door de gegevens op het webformulier in te voeren en vervolgens op de knop „Nu lidmaatschap aanvragen“ 
te klikken, vraagt   u uw lidmaatschap aan bij onze club. We accepteren de aanvraag door een e-mail te sturen 
met de toegangsgegevens.

Voordat u op de knop „Nu lidmaatschap aanvragen“ klikt, worden alle ingevoerde gegevens in een overzicht 
weergegeven. Op dit punt is het nog mogelijk om alle gegevens te corrigeren. Invoerfouten kunnen worden 
gecorrigeerd totdat het formulier is verzonden, indien nodig door op de knop „Terug“ van de webbrowser te 
drukken.

De exploitant van de fitnessstudio bewaart de contracttekst en stuurt de contractinformatie inclusief de  
algemene voorwaarden, het annuleringsbeleid en het voorbeeld van het annuleringsformulier via e-mail naar 
de klant.

Het contract wordt in het Nederlands opgemaakt en gesloten. Indien afzonderlijke bepalingen van dit  
contract niet van toepassing zijn, blijft de geldigheid van het contract onaangetast. De niet van toepassing zijnde  
clausules moet worden vervangen door een bepaling die economisch gezien het dichtst in de buurt komt van 
wat wettelijk is toegestaan, hetgeen de partijen met de niet van toepassing zijnde clausules in de overeenkomst 
hebben beoogd.


