ALGEMENE VOORWAARDEN FITNESSCENTRUM FIT2GO

Aanmelding en ledenpas, persoonsgegevens
Aanmelding vindt plaats door inschrijving bij de receptie van FIT2GO. U dient bij ons een kopie van uw legitimatie en bankpas in te leveren.
De ledenpas bedraagt eenmalig € 10. De ledenpas is strikt persoonlijk. Bij verlies of diefstal dient een nieuwe pas te worden aangeschaft.
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 20. Jongeren vanaf 16 jaar dienen zich in te schrijven met een handtekening van een ouder. De ouder
van kinderen tot 18 jarige leeftijd is mede hoofdelijk schuldenaar Alle abonnementsvormen hebben een minimale contracttermijn, zijn
tussendoor niet opzegbaar en worden na stilzwijgend per maand verlengd. Na het verloop van het contracttermijn geldt een opzegtermijn van
één contributie periode van 4 weken. Indien een oud-lid binnen drie maanden (na afloop contractdatum) opnieuw aanmeldt, is het lid geen
inschrijfgeld verschuldigd. Persoonsgegevens welke op de website en via het inschrijfformulier worden ingevuld kunnen worden gebruikt voor
het versturen van nieuwsbrieven door FIT2GO, alsmede voor marketingactiviteiten om u – per post, e-mail, telefoon of via socialmedia – te
informeren over producten en diensten van FIT2GO. Persoonsgegevens die door het lid worden vrijgegeven bij inschrijving zullen niet aan
derden verstrekt.
Lidmaatschap, termijn, tarieven
Het lidmaatschap kan op elk moment ingaan en is voor de duur van een maand/kwartaal/ jaar of twee jaar. Tenzij uitdrukkelijk anders
bepaald, is het lidmaatschap en het sportdrank- en zonabonnement strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. FIT2GO hanteert een
contributietermijn van vier weken. Dit betekent dat er eens per 28 dagen een automatische incasso plaatsvindt. FIT2GO behoudt zich het
recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste drie maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld.
FIT2GO heeft het recht acties te voeren en kortingsregelingen aan te bieden. Acties en kortingsregelingen zullen nimmer van toepassing zijn
op de lopende abonnementen. Abonnementhouders kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Bij een abonnementsovername geldt een
overnameperiode van maximaal 12 weken. Het lid is verplicht een kopie van het uitschrijfformulier van huidige sportschool aan te tonen bij
FIT2GO. Uitsluitend geldig bij opstap binnen de plaats van de FIT2GO-vestiging. Bij een jaarkaart heeft het lid de mogelijkheid om een
zonnebankabonnement toe te voegen aan het sportabonnement. De minimale duur voor het zonnebank abonnement bedraagt 1
contributiejaar. En loopt uitsluitend in combinatie met het sportabonnement. Het sportdrankabonnement en groepslessen kunnen tussentijds
worden toegevoegd (geüpgraded) aan het sportabonnement. Bij een upgrade wordt de ingangsdatum van het sportabonnement gewijzigd
naar de datum waarop de upgrade/wijziging is doorgevoerd.
Opzegging & betalingsvoorwaarden
Het lidmaatschap kan worden beëindigd per datum waarop het lidmaatschap afloopt. Het opzegtermijn bedraagt één contributiemaand voor
de datum waarop het lidmaatschap afloopt. Opzegging van het lidmaatschap dient uitsluitend middels het afmeldingsformulier opgezegd te
worden. Dit formulier is beschikbaar bij de balie. Het opzegformulier dient zowel door het lid als een medewerker van FIT2GO te worden
ingevuld en ondertekend. Zonder inlevering van het opzegformulier is de opzegging niet geldig en loopt het lidmaatschap automatisch door.
Bij opzegging vanwege verhuizing dient een bewijs van inschrijving bij de betreffende gemeente aangetoond te worden. Bij verhuizing binnen
een straal van 10 km vanaf het sportcentrum geldt deze regeling niet. De eerste contributie en de eenmalige kosten voor ledenpas, lockerslot
en het inschrijfgeld dient per pinbetaling/contant te worden voldaan. Voor alle resterende contributiemaanden van het lidmaatschap vindt de
betaling via automatische incasso plaats en zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Bij een niet tijdige ontvangst van het
verschuldigde bedrag door stornering wordt de incasso bij de volgende incasso nogmaals aangeboden. Indien de verschuldigde betaling ook
na de tweede poging niet ontvangen is, € 7,50 administratiekosten in rekening worden gebracht. Vanaf dan heeft het lid nog 14 dagen om de
betaling zelf over te maken. Indien het bedrag niet binnen de gestelde termijn ontvangen is, wordt de vordering ter incasso uit handen
gegeven, waarbij € 40,- incassokosten en de wettelijke rente voor rekening van het lid zijn. Zolang er niet aan de betalingsverplichting niet is
voldaan, staat de ledenpas geblokkeerd en heeft het lid geen toegang meer tot het fitnesscentrum.
Deactivering
Indien het lid als gevolg van een blessure, zwangerschap of ziekte in het geheel niet in staat is van de faciliteiten gebruik te maken, is het
mogelijk op vertoon van een medische verklaring het lidmaatschap met maximaal 12 weken te deactiveren. Na 12 weken wordt het
abonnement automatisch geactiveerd. De einddatum wordt, bij opzegging van het lidmaatschap, voor gelijke duur van de stopzetting
uitgesteld.
Openingstijden
FIT2GO behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is het fitnesscentrum gerechtigd
gesloten te zijn. Tevens is FIT2GO gerechtigd openingstijden in de zomer te wijzigen (zomerrooster). Het lid heeft geen recht op restitutie van
het lidmaatschap indien de club gesloten is op deze dagen of tijden.
Risico & aansprakelijkheid
Het gebruik van de faciliteiten binnen FIT2GO geschiedt geheel op eigen risico van het lid. Tevens geldt dit ook voor het gebruik maken van
het apparatuur, het volgen van een programma of activiteiten van welke aard. FIT2GO en alle personeel of hulpverleners in de club
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel, verlies of diefstal van eigendommen van het lid of derden. Het lid is
aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van FIT2GO, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van het lid is te
wijten.
Huisregels, algemene voorwaarden, toepasselijk recht
Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van FIT2GO te accepteren. Het lid wordt geacht op de hoogte
te zijn van de huisregels van de club en hiernaar te handelen. De huisregels hangen in het fitnesscentrum en zijn te downloaden van de
website www.fit-2-go.nl en www.sportenvoor20euro.nl FIT2GO behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de
huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager een lidmaatschap te beëindigen zonder dat de
betalingsverplichting voor het abonnement vervalt. FIT2GO is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Na wijziging
zijn deze van toepassing voor zowel bestaande als nieuwe leden. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met FIT2GO
aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst
tussen het lid en FIT2GO, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar FIT2GO is gevestigd. Overige
bepalingen. Alle gevallen en situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van FIT2GO
beoordeeld en beslist.
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