
	

Algemene Voorwaarden Bfit Middelharnis per 1 januari 2018 

Algemene Voorwaarden Sportcentrum Bfit 
 

 
ARTIKEL 1:DEFINITIES 
Sportcentrum Bfit staat ingeschreven bij de K.v.K .te Rotterdam onder nummer 20170852. Deelnemer/lid: natuurlijk persoon 

(m/v) die deze overeenkomst aangaat met Sportcentrum Bfit. Minderjarige personen worden vertegenwoordigd door een 

ouder/voogd. 

 

ARTIKEL 2: AANMELDING 
1. Aanmelding voor een lidmaatschap bij sportcentrum Bfit geschiedt door het invullen van het digitale inschrijfformulier 

online of via het invullen van het inschrijfformulier aan de balie bij Bfit. 

2. De deelnemer is bij elke aanmelding administratiekosten verschuldigd. Met uitzondering van terugkomst binnen 6 

maanden na uitschrijving vanwege medische redenen. 

3. Het lidmaatschap start op de ingeschreven datum. De betalingen worden automatisch geïncasseerd aan het begin 

van iedere kalendermaand om diezelfde maand vooraf te betalen. 

4. Aanmelding voor lidmaatschap van jongeren in de leeftijd t/m 18 jaar dient door de ouder/verzorger ondertekend te 

worden. 

 

ARTIKEL 3: PERSOONSGEGEVENS 
1. Als de deelnemer zich d.m.v. de in artikel 2 genoemde procedure heeft ingeschreven worden de persoonsgegevens 

geregistreerd in ons administratie-programma. 

2. De toegang zal door middel van een vingerscan bij sportcentrum Bfit worden gecontroleerd. 

3. De gegevens van de leden zullen niet aan derden worden verstrekt. 

 

ARTIKEL 4: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING 
1. De overeenkomst gaat in op de dag van de startdatum of ingeschreven datum. 

2. Het lidmaatschap wordt vooraf, maandelijks, via een automatische incasso betaald. 

3. Het lidmaatschap wordt automatisch, stilzwijgend verlengd als de overeengekomen lidmaatschapsperiode van 3 

maanden verstreken is. Na het verstrijken van de afgesproken periode wordt het lidmaatschap maandelijks 

opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Opzeggen altijd voor het einde van de 

maand. Alleen schriftelijke opzegging via de mail of per brief worden in de administratie verwerkt. 

4. Wanneer de verschuldigde bedragen niet tijdig door sportcentrum Bfit worden ontvangen bijvoorbeeld als gevolg van 

onvoldoende saldo op de bank of stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso nogmaals zonder bijkomende 

kosten voor de deelnemer uitgevoerd. Mislukt de 2e incasso om welke reden dan ook, dan wordt er een 

betalingsherinnering gestuurd en wordt u niet toegelaten binnen het centrum. 

5. Bij niet tijdige betaling of het niet slagen van de automatische incasso zal Bfit een bedrag van € 7,50 aan 

administratiekosten in rekening brengen. 

 

ARTIKEL 5: WIJZIGING TARIEVEN, DOORBETALING LIDMAATSCHAP, ACTIES 
1. Sportcentrum Bfit behoudt zich het recht voor tarieven jaarlijks tussentijds te verhogen en worden 2 weken 

voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt. 

2. Sportcentrum Bfit behoudt zicht het recht om tarieven, contributies, openingstijden, faciliteiten, algemene 

voorwaarden en huisregels te wijzigen De voorgenomen wijzigingen zullen minimaal twee weken van te voren op 

genoegzame wijze worden aangekondigd. 

3. Aan acties en speciale voorwaarden kunnen, voor- of achteraf, nooit rechten worden ontleend. 
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4. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 5.1 en 5.2, ten nadele van de Deelnemer heeft de Deelnemer gedurende vier 

weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een 

beëindiging niet rechtvaardigt. 

5. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald. 

6. Er kan in geen enkel geval (uitgezonderd artikel 5. 3) aanspraak worden gemaakt op restitutie van het 

lidmaatschapsgeld of andere bedragen. 

7. Beurten: per kalendermaand mag een maximum 5 beurten worden opgespaard en meegnomen naar de volgende 

maand. Wanneer er meer dan 5 beurten openstaan, komen deze te vervallen. 

 

ARTIKEL 6: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP 
1. Het lidmaatschap is te beëindigen na de aangegane contractperiode van de eerste drie maanden. 

2. De opzegtermijn bedraagt 1 kalendermaand, na afloop van de aangegane contractperiode. 

3. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren of middels een opzegformulier bij Bfit, schriftelijk of per mail. 

4. Het opzegformulier/brief dient mede ondertekend te worden door een medewerker van Sportcentrum. 

5. Een kopie van dit formulier/brief, ondertekend door lid en medewerker, dient als opzeggingsbewijs voor het lid. 

6. Opzeggingen worden alleen in behandeling genomen als alle verschuldigde termijnen aan sportcentrum Bfit zijn 

voldaan. 

 

ARTIKEL 7: TIJDELIJKE BEVRIEZING VAN HET LIDMAATSCHAP 
Bfit doet niet aan tijdelijke bevriezingen. Wanneer het abonnement gestopt moet worden vanwege medische redenen gelden 

dezelfde regels als beschreven in artikel 6. Komt deelnemer na medische redenen binnen 6 maanden weer sporten dan worden 

er geen administratiekosten in rekening gebracht. 

 

ARTIKEL 8: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID 
1. Sportcentrum Bfit is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen. 

2. De deelnemer is zich ervan bewust dat beoefening van sport risico’s met zich mee brengt en verklaart dat hij/zij 

eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen 

risico neemt. 

3. Bfit is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade of letsel, aan zaken of personen waar de deelnemer 

verantwoording voor draagt. 

 

ARTIKEL 9: KLACHTEN 
1. In geval van klachten met betrekking tot sportcentrum Bfit dient de deelnemer zich te melden bij de receptie. Bij de 

receptie van Bfit kan een WKB (wat kan beter) formulier worden ingevuld. De deelnemer wordt geacht op de hoogte 

te zijn van de ‘Algemene Voorwaarden’ en de Huisregels van Sportcentrum Bfit en hiernaar te handelen. 

2. Het management is bevoegd bij klachten, wanbetaling en/of ontoelaatbaar gedrag naar haar oordeel, het 

lidmaatschap in te trekken en het desbetreffende lid de toegang tot Sportcentrum Bfit te ontzeggen. 

 

ARTIKEL 10: 
Eventuele ongeldigheid van een of meer bepalingen uit de door Bfit gehanteerde voorwaarden tast de geldigheid van de 

overige bepalingen niet aan. 

 

ARTIKEL 11: PERSOONSGEGEVENS 
Het lid is verplicht eventuele wijzigingen in persoonsgegevens of overige informatie die relevant kan zijn voor het abonnement 

direct door te geven aan Bfit. Het lid staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens. 

 

ARTIKEL 12: HUISREGELS 
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TOEGANG 

Bij twijfel over uw identiteit is het personeel van Bfit gerechtigd u te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen. 

 

ROKEN/CONSUMPTIES 

Het is niet toegestaan te roken en alcoholische dranken te nuttigen in Sportcentrum Bfit. In de trainingszalen dien je gebruik te 

maken van een bidon. 

 

SPIERVERSTERKENDE/STIMULERENDE MIDDELEN 

Het van gebruik c.q. de handel in spierversterkende en/of stimulerende middelen is niet toegestaan. 

 

SPORTSCHOENEN/HANDDOEK/SPORTKLEDING 

De deelnemer is verplicht om zaalschoenen te gebruiken waarmee niet op straat gelopen is. In de aerobics-zaal dient men 

sportschoenen te gebruiken waarvan de zolen niet afgeven. Het dragen van slippers tijdens het sporten is NIET toegestaan. Het 

gebruik van een schone handdoek tijdens de training is verplicht! Het dragen van voor de sport voorgeschreven kleding is 

verplicht. Gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding is niet toegestaan. 

 

FITNESSRUIMTE 

Het verdient aanbeveling apparaten en gewichten pas dan te gebruiken nadat u instructie heeft gehad van één van onze 

instructeurs zodat u veilig kunt trainen. Op de apparatuur dient u gebruik te maken van een handdoek. Na gebruik van een 

apparaat dient u dit te reinigen met uw handdoek of met daarvoor bestemd reinigingsmiddel. Gewichten en andere 

trainingsattributen na gebruik terug leggen. 

 

GROEPSLESSEN 

Voor de groepslessen kunt u van af een half uur voordat de les begint een toegangskaartje halen bij de balie, waarmee een 

plekje wordt gereserveerd. 

 

KLEEDKAMERS 

Het is aan te raden om waardevolle spullen tijdens de training in een kluisje op te bergen. U kunt geen aanspraak maken op 

gebruik van een kluisje na sluitingstijd. 

 

OPVOLGEN VAN INSTRUCTIES 

Het lid is verplicht de redelijke instructies van al het personeel van Bfit ten aanzien van het gebruik van alle faciliteiten binnen 

het centrum op te volgen. De bedrijfsleiding kan zonder opgaaf van redenen personen de toegang weigeren. Elk handelen, 

nalaten of gedrag van een lid of bezoeker van het centrum in strijd met een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of 

de huisregels en/of andere handelingen die de naam en/of gang van zaken van Bfit kunnen benadelen, geeft Bfit en/of diens 

vertegenwoordigers het recht met onmiddellijke ingang het lidmaatschap (de huur) als ontbonden te beschouwen en de 

betrokkene(n) de toegang tot het centrum te ontzeggen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van abonnementsgeld of 

huurpenning. 


