Algemene voorwaarden
Artikel 1 Aanmelding
1

Aanmelding vindt plaats door middel van inschrijving aan de balie van Sportclub Energy.
Minderjarigen kunnen zich alleen inschrijven met toestemming van een ouder/voogd.

2

Aan de clubcard is een borg verbonden van €20,00. Dit bedrag dient bij inschrijving voldaan te worden.

3

De clubcard en het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

4

Na inschrijving en overhandiging van een kopie van een recent legitimatiebewijs ontvangt de klant een bewijs van inschrijving in
de vorm van een kopie van het inschrijfformulier en de clubcard.

5

Bij verlies of beschadiging van de clubcard dient er een nieuwe clubcard aangevraagd te worden. Kosten hiervan worden in
redelijkheid in rekening gebracht.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn, tarieven en betalingsvoorwaarden
1

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1, 3 of 12 maanden

2

De verschuldigde abonnementsgelden worden vooruitbetaald en voldaan via contante betaling, PIN betaling of via een
doorlopende SEPA machtiging.

3

Bij een niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim. De klant wordt hiervan op de hoogte gesteld en heeft dan
alsnog 2 weken de mogelijkheid om het verschuldigde bedrag te voldoen.

4

Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Sportclub Energy gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte
(buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de
oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is Sportclub Energy bevoegd om de klant de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.
Indien de klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Sportclub Energy bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

5

Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1
maand tegen het einde van de abonnementsduur. Als er niet wordt opgezegd dan wordt de overeenkomst na de
overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden
opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand. De overeenkomst dient schriftelijk opgezegd te worden.

6

Tussentijdse opzegging door de klant is alleen mogelijk indien:
• De klant een ander woonadres krijgt waardoor het door reistijd niet meer mogelijk is gebruik te maken van de activiteiten.
• Het voor de klant door een aantoonbare blessure/ ziekte niet meer mogelijk om gebruik te maken van de activiteiten.
• Bij overlijden

7

Tijdelijk stopzetten (bevriezingsmogelijkheid) is alleen mogelijk als de klant gedurende een periode van langer dan 1 maand geen
gebruik kan maken van de activiteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte of bij een zwangerschap. De
overeenkomst zal verlengd worden met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementsgeld wordt verrekend.

Artikel 3: Openingstijden & lesrooster
1

Sportclub Energy behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen of lessen uit het
lesrooster te wijzigen en/of verwijderen. Op officiële en erkende feestdagen en door Sportclub Energy aangegeven dagen is de
club gerechtigd gesloten te zijn. De klant heeft geen recht op restitutie van de overeenkomst .

Artikel 4: Risico & aansprakelijkheid
1

Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of activiteiten van welke aard dan ook bij Sportclub
Energy is geheel voor eigen risico van de klant. Sportclub Energy en alle medewerkers aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid voor door de klant of derden geleden schade.

2

Sportclub Energy en alle medewerkers van de club aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voorschade, letsel,
verlies of diefstal van eigendommen van de klant of derden

3

De klant is aansprakelijk voor schade toegebracht aan de eigendommen van Sportclub Energy, indien deze schade/
nalatigheid aan de klant is te wijten

Artikel 5: Huisregels
1

De klant wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Sportclub Energy en hierna te
handelen. De huisregels worden uitgereikt bij inschrijving en zijn te downloaden op
www.sportclubenergy.nl
Artikel 6: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht

1

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van Sportclub Energy is uitsluitend het Nederlands Recht van
toepassing

2

Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de klant en
Sportclub Energy zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.

Huisregels
Sportclub Energy doet haar uiterste best om een omgeving te creëren waar alle onze klanten met plezier kunnen sporten. Wij vragen u
dan ook om zich aan de regels van de club te houden voor de veiligheid van de medewerkers maar vooral voor
onze klanten. Heeft u nog vragen dan verwijzen wij u naar de balie.
1

Het dragen van sportkleding en sportschoenen is verplicht. Het dragen van gescheurde, gerafelde of onprettig ruikende kleding is
niet toegestaan

2

Straatschoeisel of buiten gedragen sportschoenen zijn niet toegestaan in de sportruimte.

3

De klant dient ieder apparaat en de omgeving na gebruik schoon achter te laten voor de volgende persoon. Tijdens het sporten is
een handdoek verplicht.

4

Indien alle apparaten bezet zijn verzoeken wij u niet langer dan 30 minuten continue hetzelfde apparaat te gebruiken.

5

U dient alle waardevolle spullen zelf op te bergen in een locker en deze op slot te doen. Na het verlaten van de club dient u de
locker weer te ontruimen. Bij het wegraken van de sleutel vragen wij een borg van €25,00

6

Alle groepslessen beginnen op tijd en wij vragen u op tijd aanwezig te zijn. De instructeur/-trice heeft het recht om niemand meer
toe te laten zodra een les begonnen is. Dit in verband met veiligheid van de klanten en de verstoring van de les

7

Het is verboden om te roken, alcohol te nuttigen of dieren mee te nemen in de club

8

Het gebruik van uw mobiele telefoon is alleen toegestaan in het bar/balie gedeelte. Tevens is het gebruik van (mobiele telefoon)
camera niet toegestaan in de club

9

Sportclub Energy heft het recht om mensen toegang tot de club te weigeren indien toegang naar het oordeel van Sportclub
Energy schadelijk voor de club, klanten of personeel zou kunnen zijn.

10

Voor gebruik van de sauna/ stoombad dient u eerst te douchen. Het gebruik van een badhanddoek is verplicht in de sauna en op
het dakterras. Het is niet toegestaan om (bad)kleding te dragen in sauna & stoombad.

Ondergetekende verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de voorwaarden en huisregels van Sport & Health Club
Energy. De opzegtermijn is 1 maand voor het einde van de contractduur. Als er niet tijdig wordt opgezegd wordt de
overeenkomst voor onbepaalde tijd en kan ten alle tijden met inachtneming van 1 maand opzegtermijn opgezegd
worden.
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