
 

 
 

 

FITNESSCENTRUM CLASSIC GYM JULIANADORP 

ALGEMENE VOORWAARDEN versie 1.0 
Mr. Tigchelaarstraat 1, 1787 BB Julianadorp  

Incassant ID: NL46ZZZ370655920000 
IBAN: NL 86 RABO 0161809154, BIC: RABONL2U, KvK 37065592 

1. Bij elk bezoek dient het lid zich bij binnenkomst met ledenpas te registreren.  
2. Het abonnement is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.  
3. Een lidmaatschapsovereenkomst bij Fitnesscentrum Classic Gym wordt aangegaan voor de contractduur  
    van minimaal 1 jaar vanaf de ingangsdatum overeenkomst. Een Kidsabonnement heeft een contractduur  
    van een maand. 
4. Na de eerste contractsperiode wordt het abonnement omgezet in een abonnement met doorlopende  
    verlenging. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 volledige maand lidmaatschap. (Voorbeeld: indien het lid  
    een abonnement heeft dat loopt van de 18e tot de 18e  en men opzegt voor 18 november, dan wordt het  
    abonnement beëindigd per 18 december).  
5. Opzegging: uiterlijk één maand vóór afloop van de contractstermijn middels een uitschrijfformulier welke  
    aan de receptie van Fitnesscentrum Classic Gym te verkrijgen is. Opzeggen kan ook per aangetekende  
    brief, met vermelding van naam, geboortedatum en handtekening van het lid.   
6. Alleen bij een verhuizing buiten de gemeente, of een medische indicatie waarmee absoluut niet meer  
    getraind kan en/of mag worden, is het mogelijk het abonnement, met 1 maand opzegtermijn, voor einde  
    contractdatum te beëindigen. Classic Gym behoudt zich het recht toe een bewijs van verhuizing of een  
    verklaring van arts of specialist op te vragen. 
7. In het geval van een lidmaatschap voor het gehele gezin is het mogelijk deze voortijdig te beëindigen  
    wanneer er minstens twee gezinsleden omgezet worden naar een actief persoonsgebonden abonnement. 
8. Wanneer een persoon niet meer kan komen trainen is het mogelijk het lidmaatschap eenmalige over te  
    dragen aan iemand binnen het eigen gezin. 
9. Abonnementsgeld wordt nooit terugbetaald. (Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook  
    is niet mogelijk. ) 
10. In het geval van een afwezigheid van minimaal 2 maanden door operatie of werk is creditering van het  
    lidmaatschap mogelijk. Het aanvragen van een creditering dient vooraf, middels het creditering formulier,  
    aan de receptie ingevuld te worden. Fitnesscentrum Classic Gym bepaald of de aanvraag gehonoreerd zal  
    worden. Om de aanvraag beter te kunnen beoordelen behoudt Fitnesscentrum Classic Gym zich het recht  
    toe een verklaring van de werkgever of arts of specialist op te vragen. 
11. Bij niet nakomen van de contributieverplichtingen, wordt de leden pas, na 2 mislukte incasso’s, direct  
    geblokkeerd en heeft het lid geen toegang tot het centrum.  
12. Als het lid, ondanks een betalingsachterstand, toch direct wil sporten, dient hij het openstaande bedrag  
     contant bij de receptie van Fitnesscentrum Classic Gym te betalen.  
13. Bij een mislukte incasso probeert Fitnesscentrum Classic Gym het openstaande bedrag na 15 dagen  
    opnieuw te incasseren.  
14. Indien het lid voor langere duur in gebreke blijft,  houdt Fitnesscentrum Classic Gym zicht het recht toe  
    om de ‘gehele vordering’ uit handen gegeven aan een incassobureau.  
15. Bij incasso abonnementen gelden de volgende regels:  
      a. De door u gebruikte achternaam op het inschrijfformulier moet hetzelfde zijn, als de naam waarop het  
           bank- of girorekeningnummer staat waarvan wij mogen incasseren.  
      b. Een incasso abonnement gaat ALTIJD in op de dag van inschrijving. De incasso geschied, afhankelijk  
           van de inschrijfdatum, iedere eerstvolgende 1e of 15e van de maand na de dag van inschrijving.  
16.De klant mag het bedrag voorafgaand aan de incassodatum maandelijks contant aan de receptie betalen.  
17. Indien het Lid niet wil werken met automatische incasso dient men de volledige abonnementstermijn en  
    inschrijfkosten direct contant te voldoen. Het abonnement wordt, in dit geval, na afloop van de  
    abonnementstermijn ook automatisch stopgezet. 
18. De openingstijden worden door Fitnesscentrum Classic Gym vastgesteld en zullen zoveel mogelijk  
    gehandhaafd blijven. Wijziging van de openingstijden verplicht Fitnesscentrum Classic Gym niet tot  
    terugbetaling van de contributie.  
19. In de zomer, gelijktijdig met de vakantie van de basisscholen, hanteert Fitnesscentrum Classic Gym een  



    zomerrooster. Opening- en lestijden kunnen worden aangepast en lessen komen mogelijk te vervallen.  
    Leden die een daluren-abonnement hebben kunnen in deze periode buiten de daarvoor gebruikelijke  
    tijden komen trainen.  
20. Fitnesscentrum Classic Gym behoudt zich het recht voor de contributie tijdens een lopend abonnement  
    te wijzigen. Dit zal minstens een maand van te voren aan de leden kenbaar gemaakt worden, door  
    diversen bronnen o.a. nieuwsbrief (mailing).  
21. Het lid onderwerpt zich aan de door de directie van Fitnesscentrum Classic Gym vastgestelde  
    reglementen, voornamelijk betreffende de noodzakelijke orde en discipline voor een goed en veilig  
    onderricht. Bij overtreding van het reglement is Fitnesscentrum Classic Gym gerechtigd de overeenkomst  
    met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder tot enige terugbetaling van de contributie gehouden te  
    zijn.  
22. Het fitnessen geschiedt geheel voor eigen risico. Fitnesscentrum Classic Gym is niet aansprakelijk voor  
    eventuele ongevallen of verlies van of schade aan uw eigendommen in en om het centrum.  
23. De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor  
    administratieve doeleinden van Fitnesscentrum Classic Gym gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor  
    commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.  
24. Afspraken buiten deze overeenkomst binden partijen niet, tenzij bevestigd door de directie van  
    Fitnesscentrum Classic Gym.  
25. De klant verklaart middels ondertekening van het inschrijfformulier zich te hebben ingeschreven als lid,  
    of als wettelijke vertegenwoordiger van het lid, van Fitnesscentrum Classic Gym en tevens een kopie van  
    deze overeenkomst te hebben ontvangen. 

 


