Algemene Voorwaarden:

versie 2.1 2021

De Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten.
De Consument: natuurlijke persoon die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten.
Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.
De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van Fitness.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen de Ondernemer en de Consument worden
gesloten.

1. De ledenpas is persoonlijk en niet overdraagbaar en blijft eigendom van Move 2B Fit BV.
2. Voor aanvang van het sporten dient het pasje door de kaartlezer bij de tourniquet gehaald te worden voor automatische toegangscontrole
en ter registratie.
3. Openingstijden zijn dagelijks van 7.00 uur tot 22.30 uur. Buiten deze tijden is het alarm automatisch ingeschakeld.
4. Pasje vergeten. Dan kan geen toegang verleend worden. Bij beschadiging of verlies van pasje, z.s.m. melden, mail naar:
akloeffen@gmail.com. Hiervoor is een nieuwe borg verschuldigd.
5. Voor de eerste training kan men een afspraak maken, hiervoor worden opstartkosten in rekening gebracht.
6. Een abonnementsperiode duurt minimaal één maand.
7. Gedurende een bedenktijd van één week na ondertekening van de overeenkomst, heeft de consument de mogelijkheid om de
overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingrecht eindigt op het moment dat de consument eerder gebruik maakt van
de fitnessfaciliteiten.
8. Bij maandabonnementen: Het abonnement van de eerste maand wordt naar rato verrekend. Vanaf de dag dat u start tot aan het eind van
die maand. Daarna wordt het abonnement steeds per hele maand berekend.
9. Bij abonnementen die voor een langere periode worden afgesloten, gaat het abonnement in op de ingangsdatum en eindigt deze op de
laatste dag van de afgesproken periode, indien geen afgesproken einddatum, wordt het abonnement automatisch verlengd.
10. U krijgt korting op een abonnement vanaf 3 maanden, wanneer u voor een langere periode ineens wilt betalen.
11. Bij het sporten van meer dan 2 leden uit één gezin, wordt er korting gegeven vanaf het derde abonnement. Dit geldt alleen voor leden die
op hetzelfde adres wonen. De korting vervalt weer, bij beëindiging vanaf het derde abonnement. Gezinskorting bedraagt 15%.
12. Abonnementen dienen ineens voor de gehele periode voldaan te worden via automatische incasso of via een betaling per bank. De
betalingcondities dienen voor aanvang van de eerste training geregeld te zijn.
13. Wilt u stoppen met trainen of wilt u uw abonnementsvorm veranderen? Dit moet minimaal 2 weken voor het verstrijken van de
abonnementsperiode gemeld worden. Dit dient schriftelijk (in brievenbus) of via e-mail (akloeffen@gmail.com) te geschieden. Als er niet
tijdig wordt opgezegd dan wordt de overeenkomst met eenzelfde abonnementsperiode automatisch verlengd.
14. Restitutie van lidmaatschapsgelden is niet mogelijk.

15. Wilt u tijdelijk stoppen, bijvoorbeeld om medische redenen of vanwege een vakantieperiode, dan kunnen wij in overleg met u de
resterende abonnementsperiode opschorten. Dit dient men vooraf door te geven en kan niet achteraf worden aangepast. De periode
moet minimaal 2 weken aaneengesloten duren.
16. Bij het niet nakomen van uw financiële verplichtingen zal door ons, op uw kosten, een incassobureau ingeschakeld worden. Tevens kan u
de toegang worden geweigerd.
17. Bent u verhinderd voor een begeleidingsafspraak, dan dient u dit z.s.m. (per email: fitness@move2bfit.nl of telefonisch bij uw trainer) door
te geven zodat wij voor de gereserveerde plek een andere persoon in staat kunnen stellen om te komen sporten.
18. Kinderen tot en met 16 jaar kunnen alleen individueel trainen onder begeleiding en/of toezicht van een volwassene.
19. Groepslessen: Naast een maandabonnement kan men voor de groepslessen een 5 maanden- abonnement afsluiten. Hiervoor delen we het
jaar in 2 blokken. Blok 1 is de periode van 1 augustus t/m 31 januari en blok 2 is de periode 1 februari t/m 31 juli. In deze 2 blokken
worden ieder 20 weken les gegeven en daarnaast zijn er in elk blok 6 weken vakantie.
Naast de 6 weken vakantie in juli en augustus vallen er 3 weken in het 1e blok: de herfst- en de kerstvakantie en in het 2e blok vallen de
voorjaar- en de meivakantie, eveneens 3 weken. In totaal 12 weken vakantie waarin geen lessen worden gegeven. De maanden juli en
augustus worden niet in rekening gebracht, daarom spreken we van een 5 maanden abonnement.
20. In de zomervakantie gaan de lessen door tot de basisschoolvakantie in Geffen begint en vangen weer aan zodra de basisschoolkinderen
weer naar school moeten. Inhalen van groepslessen kan binnen de abonnementsperiode. Men mag ook gebruik maken van de fitness
i.p.v. de groepsles.
21. De groepslessen gaan door bij een minimale deelname van 5 personen. Bij aanwezigheid van minder dan 5 personen houden wij ons het
recht voor om de les te annuleren. De vervallen les kan dan binnen de abonnementsperiode worden ingehaald of men kan er voor kiezen
om als alternatief te trainen in de fitness of een andere groepsles te volgen.
22. Fitness Move 2B Fit B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door blessures of letsel ontstaan door het
gebruik van onze faciliteiten of deelname aan de sportactiviteiten, dit is geheel voor eigen risico van de sporter. Wij aanvaarden eveneens
geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen. Er zijn kluisjes beschikbaar, waarin u veilig uw spullen
kunt opbergen.
23. Deelnemers hebben zich binnen en buiten het centrum te gedragen als waardige sportlieden en zich niet in te laten met aangelegenheden
die hun goede naam en eer, of die van het centrum, de instructeurs en de ondernemer kunnen schaden.
24. De consument houdt zich aan de door de ondernemer gegeven instructies, huisreglement en algemene voorwaarden. Wij houden ons het
recht voor eenieder die zich niet aan deze voorwaarden houdt, de toegang tot het centrum te weigeren.
25. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klanten overeenkomstig deze
procedure.
26. Er is cameratoezicht voor uw en onze veiligheid.
27. Omdat wij aangesloten zijn bij NL Actief zijn de leveringsvoorwaarden van NL Actief ook van toepassing bij Move 2B Fit.
28. In alle overige situaties waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Move 2B Fit.

