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Algemene Voorwaarden LAGENDIJK Training
Deze voorwaarden tussen LAGENDIJK Training en de deelnemer (verder ook: het lid) zijn van toepassing op de
diensten die LAGENDIJK Training aan de deelnemer aanbiedt, alsmede de verdere gegevens waar zij betrekking op
hebben, zoals het op enig moment geldende openingstijden, de prijslijst en omschrijving van het soort lidmaatschap. De
gegevens op het inschrijfformulier, met de daarbij horende machtiging, gelden tussen partijen als enig en uitsluitend
bewijs, tenzij de partijen gezamenlijk schriftelijk anders overeenkomen. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden
ontleend die geen verband houden met het lidmaatschap van LAGENDIJK Training

1. Lidmaatschap
Tenzij LAGENDIJK Training uitdrukkelijk anders bepaalt, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2. Betaling
a. bij het aangaan van een lidmaatschap zijn inschrijfgeld aan LAGENDIJK Training verschuldigd.
b. het lidmaatschapsbedrag, inclusief het inschrijfgeld, wordt middels een automatische incasso geïnd en is bij
vooruitbetaling verschuldigd.
c. bij inschrijving krijgt het lid een TGS-sleutel in bruikleen. Deze is en blijft eigendom van LAGENDIJK Training.
d. LAGENDIJK Training heeft het recht acties te voeren en kortingsregelingen aan te bieden. Acties en kortingen zullen
nimmer van toepassing zijn op de lopende lidmaatschappen.

3. Openingstijden
LAGENDIJK Training is gesloten op officiële feestdagen en houdt zich het recht voor in vakanties een beperkt
lesrooster te hanteren, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten of teruggave. Een en ander
wordt vroegtijdig kenbaar gemaakt.

4. Kosten
Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door LAGENDIJK Training worden gemaakt teneinde
nakoming van de verplichtingen van de deelnemer te bewerkstelligen, komen, nadat het lid in verzuim is gekomen met
de naleving van de verplichtingen, ten laste van het lid.

5. Wijzigingen lidmaatschap
a. LAGENDIJK Training is te allen tijde gerechtigd de gebruikerstijden, indeling en prijzen te wijzigen.
Prijswijzigingen zijn voor bestaande leden voor het eerst van toepassing met ingang van een nieuwe periode. Het lid zal
daarvan van tevoren op de hoogte worden gebracht en wel op een zodanig moment dat het lid, met inachtneming van
de opzegtermijn, de overeenkomst desgewenst kan beëindigen.
b. indien het lid als gevolg van een blessure in het geheel niet in staat is van de activiteiten van LAGENDIJK Training
gebruik te maken en dit door overlegging van een medische verklaring kan staven, kan LAGENDIJK Training, geheel
naar zijn beoordeling, aan het lid de mogelijkheid bieden het lidmaatschap stop te zetten en dit te vervolgen op een van
te voren, in onderling overleg tussen LAGENDIJK Training en lid, vast te stellen datum.
c. LAGENDIJK Training behoudt zich het recht voor de gebruikerstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak,
inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties, of andere gemotiveerde redenen, maar brengt het lid hiervan
tijdig op de hoogte.
d. het lid verplicht zich per e-mail minimaal 7 dagen voor het einde van de betreffende trainingskaart melding te maken
bij veranderingen van omstandigheden, waardoor niet meer voldaan kan worden aan de specifieke voorwaarden van
een bepaald lidmaatschap.
e. een gemiste les mag op een ander tijdstip (in de week ervoor, in diezelfde week, of in de week erna) ingehaald
worden. Dit gebeurd altijd na overleg met de trainer. Een gemiste les is niet overdraagbaar.

6. Kleding/Textielvoorschriften
In de sportruimtes dient u te allen tijden in correcte sportkleding gekleed te zijn. Het dragen van schone sportschoenen
en het gebruik van een handdoek is verplicht. De zonnebank dient na gebruik met de in de ruimte aanwezige
spuitflacon door u te worden gereinigd. Het is niet toegestaan om (sport)tassen e.d. in de fitnessruimtes mee te nemen.
Deze dienen in de lockers geplaatst te worden.
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7. Orde/instructievoorschriften
Het is niet toegestaan etenswaren te nuttigen in de trainingsruimte.
Leg na uw training losse onderdelen terug op hun plaats. Maak het apparaat waarop u transpiratie achterlaat met uw
handdoek schoon voor de leden die na u komen.
Gebruik van een mobiele telefoon is uitsluitend toegestaan buiten de fitnessruimte.
Het is niet toegestaan om drugs, alcohol of rook artikelen te gebruiken binnen LAGENDIJK Training. Gebruik van
dergelijke middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder dat u enig recht op restitutie
van reeds betaalde abonnementsgelden kan doen gelden.

8. Beëindiging lidmaatschap
a. beëindiging van het lidmaatschap geschiedt altijd per e-mail.
b. als opzegtermijn geldt dat deze minimaal 7 dagen voor het einde van de betreffende trainingskaart moet worden
ingediend.
c. bij een tijdelijke beëindiging moet er direct bij opzegging een nieuwe begindatum worden doorgegeven. Deze datum
kan altijd nog aangepast worden door minimaal 7 dagen voor de begindatum per e-mail een nieuwe datum door te
geven. Bij een tijdelijke onderbreking is bij het hervatten van de trainingen geen (gedeeltelijke) inschrijfgeld meer
verschuldigd.
d. de deelnemer ontvangt na versturen van de e-mail bericht waarin wordt aangegeven dat de TGS-sleutel aan het eind
van de laatste trainingsperiode bij een van de medewerkers van LAGENDIJK Training moet worden ingeleverd. Indien
de TGS-sleutel niet ingeleverd wordt dan worden de kosten van de TGS-sleutel in rekening gebracht.
e. achterstallige betalingen dienen evenwel eerst betaald te worden; zolang aan deze verplichting niet is voldaan,
blijven deze voorwaarden en dit reglement van kracht.
f. indien men het lidmaatschap definitief heeft beëindigd, dan geldt dat als men zich binnen een jaar na beëindiging
weer laat inschrijven de helft van het inschrijfgeld verschuldigd is. Als men zich een jaar of meer na beëindiging weer
laat inschrijven dan is het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

9. Aansprakelijkheid
a. het lid verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico
en dat de kosten van enig mogelijk ongeval of letsel geheel en al door hem/haar zelf zal worden gedragen. Deelnemer
verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schadeactie tegen
LAGENDIJK Training, wegens vergoeding van enige kosten, schade en interesses als gevolgen van sportbeoefeningen
opgelopen, of wegens het in ongerede of zoek raken van in het centrum achtergelaten kleding of voorwerpen. Schade
toegebracht aan de inventaris c.q. het gebouw van LAGENDIJK Training door het lid is verhaalbaar op grond van
wettelijke aansprakelijkheid.
b. het lid vrijwaart LAGENDIJK Training voor iedere aansprakelijkheid jegens derden in verband met schade welke die
derden hebben geleden tijdens de aanwezigheid bij LAGENDIJK Training.

10. Ontzegging toegang
Het lid en/of introducé zal alle door LAGENDIJK Training vastgestelde regels onverkort naleven en de instructies
uitvoeren. LAGENDIJK Training is te allen tijde gerechtigd om het lid (en/of de introducé) dat zich niet aan de regels
houdt, de toegang voor een door LAGENDIJK Training te bepalen duur te ontzeggen. Het betreffende lid en/of
introducé heeft geen recht op enige vergoeding in verband met het alsdan niet gerechtigd zijn tot het gebruik van de
activiteiten/faciliteiten van LAGENDIJK Training.

11. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten met LAGENDIJK Training is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
April 2008
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem onder nummer 09110727
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