Deze algemene voorwaarden zijn bestemd voor het gebruik in alle overeenkomsten van Ridderfit met particulieren
(natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf)
Artikel 1 Definities

Ridderfit: Fitness centrum dat een Overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten.

Lid: Natuurlijke persoon > 16 jaar die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een
Overeenkomst aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten.

Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.

De Overeenkomst: Overeenkomst tussen Ridderfit en het lid ter zake van Fitness. Op deze overeenkomst zijn deze
algemene voorwaarden van toepassing

Locatie: De ruimte in de Ridderhof waar Ridderfit haar activiteiten uitvoert
Artikel 2 Aanmelding en Ridderfit badge
•
Aanmelding als lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in te vullen, te ondertekenen
en te verzenden naar / in te leveren bij de Ridderfit vestiging. Na ontvangst door Ridderfit van het
inschrijfformulier vangt het lidmaatschap aan op de datum die op het inschrijfformulier door het lid is ingevuld.
Indien het lid geen datum heeft ingevuld, gaat het lidmaatschap op de dag van ontvangst van dit inschrijfformulier
in.
•

Het inschrijfformulier omvat ten minste:
o

De kosten voor het abonnement en / of de rittenkaart

o

Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten

o

De wijze van betaling

o

De periode van de Overeenkomst



De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het inschrijfformulier. De Overeenkomst is strikt
persoonlijk.

•

Als het maximum aantal leden is bereikt, wordt het aspirant-lid op de wachtlijst geplaatst. Het aspirant-lid krijgt
bericht van Ridderfit zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.
Tijdens het eerste bezoek aan de Ridderfit vestiging ontvangt het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs
tegen betaling van € 5 de Ridderfit badge. Uitsluitend op vertoon van een geldige Ridderfit badge krijgt een lid
toegang tot de Ridderfit vestiging.
De badgehouder blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de
badge. Gebruik van de Ridderfit badge is persoonsgebonden. De Ridderfit badge is dus niet overdraagbaar en blijft
eigendom van Ridderfit.
Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Ridderfit badge, blijven de betalingsverplichtingen
onverminderd van kracht. Een vervangende Ridderfit badge kan tegen betaling van € 5,- worden verkregen.
Na beëindiging van het lidmaatschap moet de Ridderfit badge binnen 4 weken worden ingeleverd bij de Ridderfit
vestiging.

•

•

•
•

Artikel 3 Betalingsvoorwaarden



Alle niet eenmalige bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar en dienen te geschieden via
automatische incasso.
Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of
stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso na twee weken nogmaals aangeboden (zonder kosten).
Hierna worden € 9,- stornokosten in rekening gebracht en krijgt het lid maximaal twee weken vanaf de
dagtekening van de eerste betalingsherinnering de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien
het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering ter incasso uit handen
gegeven. Alle hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van het lid met een minimum van € 50,-.
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Ridderfit respecteert de privacy van alle leden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die leden
verschaffen vertrouwelijk wordt behandeld
De Ridderfit badge wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de
toegang tot de Ridderfit vestiging worden geweigerd. Ridderfit is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de
overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4 Prijswijzigingen
•
Eventuele prijsverhogingen worden door Ridderfit 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
•

Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft het lid het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de
bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.

•

De mogelijkheid tot ontbinding is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS prijsindexcijfer
voor gezinsconsumpties alle huishoudens noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die
ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst,
dan bestaat er wel een recht tot ontbinding

Artikel 5 Openingstijden
De openingstijden van Ridderfit zijn van: 06.00 uur – 24.00 uur gedurende zeven dagen per week en 52 weken per
jaar

Ridderfit behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.

Op officiële en erkende feestdagen is de Ridderfit vestiging gerechtigd gesloten te zijn.


Artikel 6 Lidmaatschap

Een lidmaatschap bij Ridderfit kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van één jaar. Een
overeenkomst tussen Ridderfit en een lid wordt na ommekomst van de termijn van een jaar stilzwijgend verlengd
voor onbepaalde tijd.

Na afloop van dat jaar heeft het lid het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met inachtneming van de
opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand.

Tussentijdse opzegging door een lid is mogelijk indien:
o






Het lid een ander woonadres krijgt en het - als gevolg van de toegenomen reistijd - voor het lid niet meer
mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten
o
Het voor het lid als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte / zwangerschap onmogelijk is geworden
om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.
Deze tussentijdse opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand
tegen het einde van de maand
Bij een tussentijdse opzegging is Ridderfit verplicht om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te
herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere)
abonnementsbijdrage
Naast de tussentijdse opzegging bestaat er voor het lid een bevriezingsmogelijkheid. Als het lid gedurende een
periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een
aantoonbare blessure of ziekte / zwangerschap, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze
periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.
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Tussentijdse opzegging door Ridderfit is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
o



Het lid een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden schendt, tenzij de schending een tussentijdse
beëindiging niet rechtvaardigt of
o
Het lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Ridderfit of jegens een contractant van Ridderfit
Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door de Ridderfit
aantoonbaar geleden schade.
Indien Ridderfit haar activiteiten beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door Ridderfit mogelijk met inachtneming
van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

Artikel 7 Verplichtingen van Ridderfit

Ridderfit staat ervoor in dat de voorzieningen en geleverde diensten beantwoorden aan de ter zake geldende
wet- en regelgeving


Ridderfit onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.



Ridderfit staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs
mag worden verwacht.



Ridderfit zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.



Ridderfit treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Leden.

Artikel 8 Verplichtingen van het Lid

Het Lid houdt zich aan de door Ridderfit gegeven instructies en de huisregels.


Het Lid dient de aanwijzingen van Ridderfit c.q. de door haar aangestelde medewerkers op te volgen. Het is het
Lid niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee het Lid niet bekend is. Indien het Lid
niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de instructeurs of begeleiders
van Ridderfit kenbaar te maken, zodat uitleg kan worden gegeven.



Het lid dient om 24.00 uur de locatie te hebben verlaten, omdat vanaf dat moment het alarm wordt ingesteld. Bij
overtreding van deze bepaling zullen de kosten voor het resetten van het alarm worden verhaald op het lid.



Het lid is verplicht op locatie sportkleding en sportschoenen te dragen en de fitness apparaten na gebruik te
reinigen



Het is het Lid niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van
drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.



Het is het Lid niet toegestaan te roken in de door Ridderfit beschikbaar gestelde fitness en bijbehorende ruimtes
zoals de toiletten en de douches



Het Lid dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer binnen vier
weken schriftelijk of elektronisch aan Ridderfit mede te delen.

Artikel 9 Tussentijdse wijzigingen

Ridderfit kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden voorzieningen, programma’s en
openingstijden. Ridderfit zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze
aankondigen.


Bij wijzigingen ten nadele van het Lid heeft het Lid gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het
abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien
voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald .
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Artikel 10 Risico en aansprakelijkheid
•
Het gebruik van de apparatuur of het volgen van een programma bij Ridderfit, is geheel voor eigen risico van het
lid.
•
Ridderfit is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid
en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
•
Ridderfit is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.
•
Het lid is aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van het lid komt
Artikel 11 Cameratoezicht
•
Ridderfit heeft in haar locatie camera ’s geïnstalleerd ter bescherming van de veiligheid en de eigendommen van
de leden en van het personeel van Ridderfit. Bij het gebruik van beelden zal Ridderfit de geldende privacy
voorschriften in acht nemen
Artikel 12 Huisregels



Het lid dient zich uiterlijk op de ingangsdatum van het abonnement op de hoogte te stellen van de huisregels van
Ridderfit en gedurende het lidmaatschap naar deze huisregels te handelen.
De huisregels van Ridderfit staan op de website www.ridderfit.nl, zijn bij de balie van de Ridderfit vestiging op te
vragen en zijn zichtbaar op de locatie van Ridderfit. Ridderfit is gerechtigd de huisregels te wijzigen. Gewijzigde
huisregels gelden per de datum van bekendmaking op voornoemde website direct voor iedereen.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

Het is het lid niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Ridderfit beeldmerken van ridderfit,
waaronder begrepen de naam Ridderfit, te gebruiken voor eigen gebruik, zoals bijvoorbeeld voor promotionele
doeleinden.
Artikel 14 Slotbepalingen

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Ridderfit aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of een deel daarvan geen beroep kan worden gedaan od
deze ongeldig of nietig is blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Ridderfit zal de ongeldige of
nietige bepaling zo snel mogelijk vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud en strekking zoveel mogelijk
overeenkomt met de ongeldige of nietige bepaling

Partijen hebben het recht om geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst, te doen
beslechten in een arbitraal geding overeenkomstig het Arbitrage Reglement van de Stichting E-Court, of - voor
zover rechtens is toegestaan - op de voet van artikel 7:900 BW, waarbij in dat laatste geval de beslissing van eCourt ter vaststelling van het geschil notarieel wordt vastgelegd met afgifte van een grosse. Indien partijen geen
gebruik maken van bovengenoemd recht, zullen de geschillen naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid
en Ridderfit, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestiging van Ridderfit.

Ridderfit is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor
alle leden met dien verstande dat de wijziging ten minste drie maanden voor de inwerkingtreding via voornoemde
website wordt aangekondigd.
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