Algemene voorwaarden van Green Fit

1. Definities
a. Een deelnemer is een ieder die het deelnemerscontract van Green Fit aan is gegaan en
het heeft ondertekend. (Bij minderjarige geld dit voor de ouder of voogd)

2. Deelnemersovereenkomst
a. Het ingevulde en door de deelnemer ondertekende deelnemerscontract vormt met
deze voorwaarden een onverbrekelijk geheel van de deelnemersovereenkomst.
b. Het deelnemerscontract is strikt persoonlijk en kan niet aan anderen worden
overgedragen.

3. Deelnemersbijdragen
a. Door het aangaan van het deelnemerscontract is de deelnemer verplicht de
bijbehorende kosten van het lidmaatschap te voldoen.
b. De 1e betaling dient bij het aangaan van het deelnemerscontract contant of via
pinbetaling te worden voldaan. De deelnemer moet een SEPA machtiging hebben
afgegeven voor de betalingen van de daaropvolgende periodes.
c. de contractduur van abonnementen start op de datum van inschrijving. Alle
abonnementen worden vooruit geïncasseerd of zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Elk
beroep op compensatie is uitgesloten tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
d. indien de incasso achterwege blijft, bv als gevolg van onvoldoende saldo of stornering
om welke reden dan ook, wordt de incasso na 2 weken nogmaals aangeboden (zonder
extra kosten). Hierna wordt €3,50 administratiekosten in rekening gebracht. De
deelnemer krijgt dan 2 weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen.
Indien de deelnemer na deze periode nog steeds in gebreke is gebleven dan zullen wij
nog 1 poging ondernemen en zullen wij de administratiekosten verhogen naar €7,50. De
deelnemer heeft dan weer een periode van 2 weken om het openstaande bedrag te
voldoen. Mocht de deelnemer na deze periode nog steeds in gebreke blijven dan zullen
wij de vordering uit handen geven aan een incassobureau en zijn alle bijkomende kosten
voor de rekening van de deelnemer.
e. Teruggave van de contributie is ten alle tijden en onder alle omstandigheden
uitgesloten. Dit geld ook indien er sprake is van overmacht aan de zijde van Green Fit,
denk hierbij ook aan calamiteiten en rampen.
f. Green Fit behoudt het recht om de tarieven, regelementen, lesroosters en
openingstijden aan te passen.

4. Inhalen lessen/onderbreken contractperiode
a. Green Fit behoudt zich het recht voor de sportclub tijdens officiële feestdagen te
sluiten. Deze data en tijden zullen ruim van te voren worden aangekondigd. Dit recht tot
aanpassing van openingstijden geld ook voor situaties waarin sprake is van overmacht
(noodtoestand) denk hierbij aan rampen of ernstige calamiteiten.
b. Gemiste lessen of trainingen worden door Green Fit niet terugbetaald
c. Bij ziekte, blessure of andere medische ongeschiktheid (langer dan 2 weken) kan het
contract worden “bevroren” (tijdelijk worden opgeschort totdat de deelnemer weer is
hersteld). Dit kan enkel en alleen op vertoon van een verklaring of kopie van
afsprakenkaart van de behandelend arts of paramedici. De contract periode wordt
automatisch verlengd met de duur van het tijdelijk onderbreken.

5. Beëindiging en/of wijziging van het deelnemerscontract
a. Beëindiging van het deelnemerscontract is alleen schriftelijk mogelijk door middel van
het opzeggingsformulier dat bij de balie van Green Fit beschikbaar is.
b. Beëindiging zoals beschreven in sub 5a dient uiterlijk 1 maand voor het einde van de
contractperiode te geschieden.
c. Bij het jaarcontract is het contract na 1 jaar per maand opzegbaar, met inachtneming
van 1 maand opzegtermijn ingaande op de 1e van de daaropvolgende maand.
d. De deelnemer dient bij beëindiging van het contract alle openstaande posten te
hebben voldaan.
e. wijzigingen in het abonnement moeten schriftelijk worden ingediend en worden
verwerkt met inachtneming van 1 maand vanaf de 1e van de daaropvolgende maand.

6. Aansprakelijkheid
a. Green Fit en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enig letsel en/of schade
van welke aard dan ook opgelopen tijdens of ten gevolge van 1 van de activiteiten en/of
faciliteiten van Green Fit.
b. Green Fit is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, schade, zowel direct als
indirect, van of aan goederen van de deelnemers
c. Schade toegebracht aan enige roerende of onroerende zaken in eigendom van Green
Fit is verhaalbaar op de schadeveroorzaker op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
d. Parkeren op de parkeerplaatsen van sportpark Duivesteijn geschiedt eveneens op
eigen risico. Dit geldt ook voor fietsen, brommers, motoren en andere voertuigen.
e. Het gebruik van een locker is voor eigen risico. Green Fit aanvaard geen enkele
aansprakelijkheid voor goederen die worden ontvreemd uit een locker, noch voor
beschadigingen. Het is niet toegestaan goederen achter te laten in de locker na het
verlaten van het pand of een locker toe te eigenen. Afgesloten lockers kunnen aan het
einde van de dag worden doorgeknipt.

7. Algemene bepalingen
a. Het is mogelijk dat een deelnemer telefonisch, per e-mail of anderszins wordt
benaderd door medewerkers van Green Fit. Dit om de deelnemer gemotiveerd en
betrokken te houden bij de activiteiten van Green Fit.
b. Alle eventuele kosten, waaronder incasso, deurwaarders en advocaatkosten, zowel
gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door Green Fit worden gemaakt teneinde
nakoming van verplichtingen van de deelnemer te bewerkstelligen, zijn ten last van de
deelnemer.
c. De deelnemer is verplicht zich te houden aan de huisregels van Green Fit.
d. zaken waarin de algemene voorwaarden van Green Fit niet voorzien beslist de directie
van Green Fit met inachtneming van het Nederlands wetboek.
e. Wanneer een deelnemer zich niet houdt aan de door Green Fit gestelde huisregels
heeft Green Fit het recht om het contract per direct te ontbinden zonder dat de nog
lopende abonnementskosten worden gerestitueerd.

