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ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: GymTime alsmede de activiteiten die onder de
naam Groepsles Schuytgraaf worden aangeboden.
Deelnemer: natuurlijk persoon, welke als werknemer, niet
zijnde een Lid, deelneemt aan bedrijfsfitness en via de
afspraken van de werkgever met Groepsles Schuytgraaf
ook rechtstreeks gebonden is aan deze Algemene
Voorwaarden.
Clubmanager: degene die zorg draagt voor het beheer en
administratie van Groepsles Schuytgraaf vestiging/locatie.
Inschrijving: een inschrijving waarmee men Lid wordt door
middel van het ingevulde digitale inschrijfformulier vanuit de
website (www.groepsles-schuytgraaf.nl) of door een
schriftelijk ingevuld inschrijfformulier.
Lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een
Jeugdlid, of - in geval van Bedrijfsfitness - de rechtspersoon
of partij op wiens naam het lidmaatschap is
geadministreerd.
Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat
tussen Groepsles Schuytgraaf en Lid door inschrijving op
een van de wijzen zoals beschreven in artikel 3 en waarin
de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze
algemene voorwaarden en eventuele aanvullende actie
voorwaarden.
Overeenkomst: de Lidmaatschapsovereenkomst
Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de
totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten
betreffende groepslessen, die tussen de Ondernemer en de
Consument worden gesloten.
Artikel 3 De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door een digitale ingevulde
inschrijving vanuit de website (www.groepslesschuytgraaf.nl) of door een schriftelijk ingevulde inschrijving.
De overeenkomst is strikt persoonlijk.
Artikel 4 Bedenktijd
Gedurende een bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van
het digitale inschrijfformulier, heeft de Consument de
mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen.
Indien de inschrijving schriftelijk is aangegaan, geldt een
bedenktijd van 7 dagen. Voornoemd herroepingsrecht
eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik
maakt van de groepslessen.
Artikel 5 Duur, beëindiging en pauzeren
1.De Ondernemer biedt de Consument ten minste
de keuze uit:
◦ een Overeenkomst van 1, 6 of 12 maand(en)
◦ Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de
overeenkomst voor 1 jaar of korter te worden
opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn
van 1 kalendermaand tegen het einde van de
abonnementsduur, een en ander conform lid 4 van dit
artikel. Als er niet tijdig 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
kalendermaand, een en ander conform lid 4 van dit
artikel.

2.Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere
duur dan 1 jaar, dan heeft de Consument na 1 jaar de
mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met
inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand,
een en ander conform lid 4 van dit artikel.
3.De Overeenkomst dient schriftelijk (Groepsles
Schuytgraaf, Daphnestraat 64, 6846 XN Arnhem) of
digitaal (info@groepsles-schuytgraaf.nl) te worden
opgezegd.
4.Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de
Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de
verstreken abonnementsperiode te herberekenen op
basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de
daarbij behorende aantoonbare (hogere)
abonnementsbijdrage en/of het inschrijfgeld.
5.Tussentijdse opzegging door de Ondernemer is met
onmiddellijke ingang mogelijk indien:
- de Consument een of meerdere bepalingen van deze
voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke)
reglement schendt, tenzij de schending een
tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
- de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen
jegens de Ondernemer of jegens een contractant van
de Ondernemer.
Het resterende abonnementsgeld wordt in deze
gevallen terugbetaald onder aftrek van de door de
Ondernemer aantoonbaar geleden schade.
6. In geval van letsel, een langdurige blessure of
zwangerschap kan na schriftelijke toestemming
van Groepsles Schuytgraaf het lidmaatschap
tijdelijk stopgezet worden (dit geldt dus niet voor
bijvoorbeeld een stage, studie, werk en vakantie)
en is alleen mogelijk na het overleggen van een
doktersverklaring. Het stopzetten van het
lidmaatschap kan nooit met terugwerkende
kracht. De einddatum van de overeenkomst
wordt verlengd en de financiële verplichting wordt
opgeschort met de duur van de tijdelijke
stopzetting tot maximaal drie maanden.
Artikel 6 Prijs en prijswijzigingen
1 Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
2 Groepsles Schuytgraaf behoudt zich het recht voor om
inschrijfgeld in rekening te brengen conform de
voorwaarden en condities zoals deze voor elke
lidmaatschapsvorm zijn vastgesteld. Inschrijfgeld dient
opnieuw te worden voldaan indien een Lid na beëindiging
van het lidmaatschap opnieuw Lid wenst te worden.
3 Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de
Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4
weken na de bekendmaking te ontbinden. Het
vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.
4 De mogelijkheid tot ontbinding is niet van toepassing op
prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer
voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die
direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW.
Artikel 7 Verplichtingen van de Consument
1 De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer
gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
2 De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer
c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen.
Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken
van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet
bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of
meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de
Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer
uitleg kan geven.
3 Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken
van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is
van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide
middelen.
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4 Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door
de Ondernemer beschikbaar gestelde (fitness)ruimtes.
5 De Consument dient wijzigingen in het postadres, emailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig
schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te
delen.
Artikel 8 Deelname groepslessen
1.Voor de groepslessen geldt een minimum aantal
deelnemers van 3. Indien het aantal deelnemers minder is
dan 3, dan is het aan de instructeur om te bepalen of de
les wel of niet door gaat.
2.Voor de groepslessen geldt een maximum aantal
deelnemers. Wanneer dit maximum aantal is bereikt,
wordt het Lid indien gewenst op een wachtlijst geplaatst.
3.Het Lid dient alvorens deel te nemen aan een groepsles
een plek te reserveren d.m.v. het reserveringssysteem.
4.Deelname aan een groepsles kost 1 credit.
Artikel 9 Credits
1.De abonnementen van Groepsles Schuytgraaf zijn
flexibel. Dit houdt in dat de Lid niet vast zit aan een
bepaalde groepsles, dag of tijdstip.
2.Per maand ontvangt de Lid, conform het afgesloten
abonnement, een aantal credits. Deze credits zijn geldig
voor betreffende periode (maand).
3.De Lid staat vrij om de credits voor de betreffende periode
(maand) zelf in te delen.
4.De Lid kan de overgebleven credits niet meenemen naar
de nieuwe periode.
5.Deelname aan een groepsles kost 1 credit.
Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen
Groepsles Schuytgraaf behoudt zich het recht voor om de
groepslesfaciliteiten van tijd tot tijd aan te passen. Heironder
is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een
aangepast(e) groepsles(rooster), het aanpassen van het
aantal uren en de tijden waarop een groepsles wordt
gegeven/ingepland, de soorten groepslessen en de inhoud
hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een groepsles
of het annuleren van een of meerdere groepslessen.
Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op
teruggave van het lidmaatschapsgeld.
Artikel 11 MemberCard
1.De MemberCard is eigendom van Groepsles Schuytgraaf.
2.De MemberCard wordt alleen aangeboden aan leden van
Groepsles Schuytgraaf en is strikt voor persoonlijk
gebruik.
3.Door het tonen van de MemberCard ontvangt de Lid leuke
kortingen bij verschillende partijen.
4.De deelnemende partij kan vragen om legitimatie en het
tonen van de App waarin de gegevens staan vermeld.
5.De borg van de MemberCard is € 9,95. Bij inlevering van
de MemberCard krijgt u dit bedrag terug.
6.Als de Lid het abonnement beëindigd bij Groepsles
Schuytgraaf dient de MemberCard ingeleverd te worden.
7.Bij verlies of diefstal wordt € 9,95 in rekening gebracht en
kan niet verrekend worden met de borg.
Artikel 12 Betaling
1 De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening
gebracht en voldaan via SEPA automatische incasso.
2 Bij weigering of onterechte stornering van de incassoopdracht wordt € 2,50 administratiekosten in rekening
gebracht.
3 Om de bankgegevens te bevestigen, wordt u verzocht om
de eerste betaling d.m.v. iDeal te voldoen.
4 Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en
opeisbaar.
5 Bij niet tijdige betaling is de Consument van rechtswege in
verzuim. Hij wordt daar door de Ondernemer schriftelijk
en/of digitaal op gewezen en heeft dan alsnog de
mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2
weken te voldoen.

6 Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de
Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en
buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2
onder C en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is de
Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot
de fitnessfaciliteiten te weigeren.
7 Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichting
voldoet, is de Ondernemer bevoegd om
rechtsmaatregelen te nemen.
Artikel 13 Risico en aansprakelijkheid
1.Het beoefenen van sport kan risico’s met zich
meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel
uitmaken van Groepsles Schuytgraaf, is geheel voor eigen
risico van het Lid.
2.Groepsles Schuytgraaf en de voor haar of in haar
opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade
als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid, de
Deelnemer en/of Gezinsleden.
3.Het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid zal zowel
Groepsles Schuytgraaf als de clubmanager vrijwaren voor
aanspraken van derden ter zake.
4.Groepsles Schuytgraaf aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van
eigendommen van het Lid, de Deelnemer en/of het
Gezinslid.
Artikel 14 Klachten
In geval van klachten met betrekking tot Groepsles
Schuytgraaf dient het Lid zich te wenden tot de
clubmanager.
Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen
1.Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten
door of met Groepsles Schuytgraaf aangegaan, is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2.Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding
van de Overeenkomst tussen het Lid en Groepsles
Schuytgraaf zullen worden beslecht door een volgens de
wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde
rechter in het arrondissement waar de Thuisvestiging is
gevestigd.
Artikel 16 Tot slot
1.Door zijn digitale of schriftelijke inschrijving verklaart het
Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van
Groepsles Schuytgraaf te accepteren en hiernaar te
handelen.
2.In geval van acties kan Groepsles Schuytgraaf
aanvullende actie voorwaarden van toepassing verklaren.
3.Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van
Groepsles Schuytgraaf zijn terug te vinden op
www.Groepsles-Schuytgraaf.nl en op te vragen bij
Groepsles Schuytgraaf.
4.Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de
Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen
Groepsles Schuytgraaf en het Lid.
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