ALGEMENE VOORWAARDEN (en Huisregels) B-FIT WIM VAN DE MEULENHOF V.O.F.
GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE EINDHOVEN ONDER NUMMER 17156284
Artikel 1. ALGEMEEN
De geldende tarieven voor incassokosten zijn:
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
• Minimumtarief
€ 40,00
abonnementen van B-FIT WIM VAN DE MEULENHOF V.O.F. verder te
• 15% over eerste
€ 2.500,00
noemen B-FIT;
• 10% over volgende
€ 2.500,00
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk
• 5% over volgende
€ 5.000,00
overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst
• 1% over de volgende
€ 190.000,00
waarvoor ze gemaakt zijn.
• 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een
1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen B-FIT en de
maximum van € 6.775,00.
wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden
Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk
overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van B-FIT.
persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
Artikel 2. OVEREENKOMSTEN
wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten
Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn
van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van €
gekomen nadat B-FIT het inschrijfformulier heeft ingevuld en door de
75,00.
wederpartij voor akkoord is ondertekend. De inhoud van de overeenkomst
5.6. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst
wordt bepaald door het inschrijfformulier en deze algemene voorwaarden.
openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al
Artikel 3. LIDMAATSCHAP
verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.
3.1. Een lidmaatschap geldt voor de duur die vermeld staat op het
Artikel 5. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING
inschrijvingsformulier. De wederpartij ontvangt een lidmaatschappas en is
B-FIT is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder
verplicht deze bij ieder bezoek bij zich te dragen.
rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder teruggave van
3.2. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch stilzwijgend
lidmaatschapsgelden en onverminderd de haar overigens toekomende
verlengd voor eenzelfde periode als vermeld op het inschrijvingsformulier.
rechten (op schadevergoeding), indien:
3.3. Lidmaatschappen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is
- wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst
niet toegestaan om de lidmaatschappas aan derden ter beschikking te
tussen partijen;
stellen. Bij verlies of diefstal van een lidmaatschappas dient de wederpartij
- bij onaanvaardbaar gedrag van de wederpartij;
direct contact op te nemen met B-FIT. Een nieuwe lidmaatschappas zal ter
- bij ernstige en/of herhaaldelijke schending van de algemene
beschikking worden gesteld tegen het geldende tarief (= borg).
voorwaarden (huisregels);
3.4. Persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend
- bij gebruik van verdovende en/of stimulerende middelen.
gebruikt voor marketing doeleinden van B-FIT.
Artikel 6. AANSPRAKELIJKHEID
3.5. Het lidmaatschap kan niet worden stopgezet wegens ziekte, vakantie
6.1. B-FIT is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige
of enige andere reden. Zwangerschappen en langdurige ziekten/blessures
tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens
uitgezonderd, mits op vertoon van een medisch attest. Dit wordt per geval
wederpartij. Elke vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan
bekeken waarbij het eindoordeel ligt bij B-FIT.
ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van B-FIT
3.6. B-FIT is te allen tijde gerechtigd de gebruikstijden, indeling en tarieven
of leidinggevende ondergeschikten.
te wijzigen. Prijswijzigingen zullen op de reeds lopende abonnementen niet
6.2. B-FIT is evenmin aansprakelijk voor nalatigheid van (nieteerder van invloed zijn dan bij aanvang van een nieuwe verlengperiode. De
leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van
in te voeren wijzigingen zijn dan pas van kracht na schriftelijke
de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
bekendmaking door B-FIT.
6.3. B-FIT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar
3.7. B-FIT houdt zich het recht voor acties te voeren en kortingsregelingen
verstrekte adviezen.
aan te bieden. Acties en kortingsregelingen zijn nooit van toepassing op
6.4. Het gebruik van lockers is voor eigen risico en kunnen bij verdenking
reeds lopende abonnementen.
van onregelmatigheden door B-FIT worden geopend voor visitatie.
3.8. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden.
6.5 B-FIT is niet aansprakelijk voor in het sportcentrum achtergebleven
Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt per prolongatiedatum met
en/of zoekgeraakte voorwerpen door diefstal of nalatigheid.
inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
Artikel 7. OVERMACHT
3.9. Wederpartij kan nimmer aanspraak maken op restitutie van
7.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt
lidmaatschapsgelden.
verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van B-FIT, al dan
Artikel 4. BETALING
niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten
4.1. Betaling van lidmaatschapsgelden geschiedt altijd middels
gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van B-FIT kan worden
automatische incasso.
verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, werk- stakingen, uitsluiting
e
e
4.2. De automatische incasso vindt plaats op de 1 en/of de 16 van die
of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet,
maand. Wederpartij dient zorg te dragen voor een probleemloze
tekortkoming van derden die door B-FIT ten behoeve van de uitvoering
afschrijving. Bij storno of onvoldoende saldo wordt het verschuldigde
van de overeenkomst zijn, etc.
lidmaatschapsgeld bij een volgend bezoek contant of direct per bank
7.2. Overmacht geeft B-FIT het recht hetzij de overeenkomst geheel of
voldaan, waarbij € 5,00 administratiekosten verschuldigd is. Mocht
gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op
wederpartij in gebreke blijven, dan wordt de toegang tot het sportcentrum
te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van
geweigerd en zal wederpartij een schriftelijke herinnering /
het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot
ingebrekestelling ontvangen, verhoogd met € 12,50 administratiekosten.
betaling gehouden.
4.3. De wederpartij is in verzuim nadat de genoemde termijn in de
Artikel 8. ALGEMEEN
ingebrekestelling is overschreden en betaling is uitgebleven, ongeacht of
8.1. B-FIT heeft het recht op erkende feestdagen, tijdens
het uitblijven van betalen de wederpartij al dan niet kan worden
vakantieperiodes of evenementen het centrum te sluiten.
toegerekend.
8.2. Roken en het nuttigen van alcoholische dranken is nergens
5.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is B-FIT alsdan
toegestaan.
bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5%
8.3. Het gebruik van een handdoek is verplicht evenals het dragen van
per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de
schone sportschoenen en sportkleding.
betreffende vervaldag.
Artikel 9. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT,
5.4. Alle door B-FIT gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten
BEVOEGDE RECHTER
in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als
9.1. De vestigingsplaats van B-FIT is de plaats waar wederpartij aan zijn
verwerende, komen voor rekening van wederpartij.
verplichtingen jegens B-FIT moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen
5.5 Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in
zich daartegen verzetten.
rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor
9.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van B-FIT is uitsluitend het
Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in lid 4 van
Nederlandse recht van toepassing.
artikel 6:96 BW. Hierbij is bepaald dat de zaak betrekking heeft op
9.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen
een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een
wederpartij en B-FIT gesloten overeenkomst dan wel van nadere
geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding tot betaling van
overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden
schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het
beslecht door de daartoe bevoegde rechter.
een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet
in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van
artikel 6:87 BW. Indien de opdrachtgever niet BTW plichtig is geldt
zonder meer de verhoging van de incassokosten met BTW.

