Algemene voorwaarden.
Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van Fitclub
Enjoy te accepteren en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels
zijn terug te vinden op www.fitclubenjoy.nl.
1. Eigen risico en aansprakelijkheid:
1.1 Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je
gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt.
Je blijft zelf altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de
keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen
risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in
te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en
haalbare manier van bewegen is.
1.2. Fitclub Enjoy en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële
of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in
onze clubs.
1.3. Fitclub Enjoy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade,
verlies of diefstal van je eigendommen.
2. Lidmaatschap en betaling:
2.1 De betaling van het maandelijkse lidmaatschap vindt plaats door middel van een digitaal
betaalverzoek. De deelnemer ondertekent hiertoe het formulier wat na inschrijving
aangereikt wordt door Fitclub Enjoy.
2.2 De deelnemer dient voor aanvang van de maand waarop de factuur betrekking heeft de
betaling van de factuur voldaan te hebben.
2.3 Het maandlidmaatschap geeft het recht om, binnen de betreffende periode, de les(sen)
te volgen waarvoor de deelnemer zich heeft opgegeven.
2.4 Het maandelijkse lidmaatschap loopt aansluitend door.
2.5 Opzegging van het maandelijkse lidmaatschap dient via mail te gebeuren, uiterlijk 2
weken voor aanvang van de nieuwe maand.
2.6 De betaling van de 10-rittenkaarten vindt plaats op basis van factuur.
2.7 10-rittenkaarten zijn geldig gedurende een periode van 4 maanden.
3. Inschrijving en afwezigheid:
3.1 Bij afwezigheid zonder melding, of uitschrijving binnen 1 uur voor aanvang van de les,
wordt de les gerekend als gevolgde les.
3.2 Bij vakantie van de deelnemer kunnen de gemiste lessen in de periode voor- en na de
vakantie worden ingehaald. Als dit buiten de lidmaatschapsmaand valt kan in overleg de
geldigheid van de lessen worden aangepast.
3.3 Opschorten van een abonnement of 10-rittenkaart kaart is mogelijk wanneer de
deelnemer langdurig ziek is of er andere omstandigheden zijn waardoor de deelnemer geen
gebruik heeft kunnen maken van de abonnement of 10- rittenkaart.

4: Openingstijden
4.1. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in
geval van calamiteiten, overheidsbevel of feestdagen. Soms zullen we de sportschool dan
sluiten. Dit kan ook het geval zijn indien we bijvoorbeeld werkzaamheden in een club moeten
uitvoeren.
Fitclub Enjoy is ten alle tijden gerechtigd de openingstijden aan te passen of de sportschool
te sluiten bij situaties van overmacht zonder dat dit zal leiden tot vermindering van
abonnementsgelden of overeenkomst ontbindingen.
4.2. We willen onze clubs goed onderhouden en soms kunnen we een tijdelijke of
gedeeltelijke sluiting dan ook niet vermijden. In dat geval heb je geen recht op restitutie van
lidmaatschapsgeld.
4.3 Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de
(inhoud van de) lessen, het soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen.
5. Regels gedurende de les:
5.1 Het dragen van buitenschoeisel in de trainingszaal is niet toegestaan.
5.2 Het gebruik van een handdoek is verplicht tijdens de spierversterkende lessen.
5.3 In de trainingszaal is het niet toegestaan om te eten. Drinken mag worden meegenomen
in een afsluitbare fles of bidon.
5.5 Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van betrokkenen foto's of
video's te maken tijdens de lessen.
6. Persoonsgegevens:
6.1 Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw
persoonsgegevens. Fitclub Enjoy verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en
zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
6.2 In de privacyverklaring van Fitclub Enjoy wordt op een rijtje gezet welke gegevens door
ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens
wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten
kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van
Fitclub Enjoy kun je terugvinden op onze website.
7.Feestdagen, vakantiesluiting en annulering van lessen:
7.1 Op officiële feestdagen is de Fitclub Enjoy gesloten. De officiële feestdagen zijn:
Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag,
Pinksteren en 1e en 2e Kerstdag. Deze dagen zullen tijdig worden aangegeven op het
lesrooster en via social media (facebook Fitclub Enjoy). Eventuele gemiste lessen kunnen
worden ingehaald binnen dezelfde maand .
7.2 In de zomerperiode is de Studio gedurende 3 weken gesloten. Deze maand wordt niet
gefactureerd.
7.3 De vakantiesluiting wordt tijdig aangegeven op het rooster en via social media (facebook
Fitclub Enjoy).
Als u nog vragen heeft over de algemene voorwaarden, kunt u contact opnemen via de mail.
Naam
………………………..
Handtekening

Datum

……………………....

…………..

