Algemene voorwaarde

Artikel 1: ALGEMEE
1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming
van alle tussen Silver Label Fitness en het lid gesloten overeenkomsten en maken daar
onverbrekelijk deel van uit
1.2
Silver Label Fitness is een particulier bedrijf welke zich bezig houdt met het exploiteren
van sportscholen en zwembaden
2.3
Silver Label Fitness heeft een administratieve taak en treedt op, daar voor zover
noodzakelijk als gemachtigde voor en namens de geëxploiteerde instituut werkzaam zijnde
leerkrachten en c.q. ondernemers
2.4
Silver Label Fitness heeft op of ciële feestdagen afwijkende openingstijden, de daardoor
vervallen lessen kunt u niet inhalen

Artikel 2: LIDMAATSCHAP
2.1 Het lidmaatschap wordt aangevraagd d.m.v. het door de aanvrager volledig en
waarheidsgetrouw invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier van Silver Label Fitness.
2.2 Silver Label Fitness behoudt zich het recht voor aanvragen zonder opgaaf van redenen af
te wijzen, waardoor geen lidmaatschap tot stand komt
2.3 Het lidmaatschap is persoonsgebonden, overdraagbaar op een ander persoon is niet
mogelijk
2.4 Ieder lid van Silver Label Fitness verplicht zich, bij wijziging van persoonlijke gegevens, om
Silver Label Fitness binnen tien dagen nadat de wijziging heeft plaatsgevonden te voorzien van
correcte en recente persoonlijke gegevens

Artikel 3: DUUR VAN HET LIDMAATSCHA
3.1 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 3, 6 of 12 maanden vanaf de
ingangsdatum, die zonder schriftelijke opzegging stilzwijgend wordt omgezet naar een
lidmaatschap voor onbepaalde tijd en daarna maandelijks opzegbaar is
3.2 De overeengekomen lidmaatschapsperiode start op de eerste van de volgende maand.
Voor de tijd tussen de datum van inschrijving en de eerste van de volgende maand is een pro
rata bedrag verschuldigd, dat bij inschrijving wordt voldaan door het lid
3.3 Opzegging van het lidmaatschap aan Silver Label Fitness dient plaats te vinden via email
Contact@silverlabel tness.nl.
3.4 Opzegging van het lidmaatschap aan Silver Label Fitness dient uiterlijk één volledige
kalendermaand vóór de a oopdatum van de overeengekomen periode te zijn geschied. Indien
niet tijdig door het lid is opgezegd wordt de overeenkomst met de betreffende termijn verlengd en
blijft het lid betaling plichtig
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3.5
De beslissing tot (tussentijdse) beëindiging, stilzetting of verlenging van een bepaalde
contract periode en het al dan niet verlenen van vrijstelling of restitutie van betaling in bijzondere
gevallen wordt genomen door Silver Label Fitness en is voor het lid bindend

3.6 In bijzondere gevallen kan tussentijdse stilzetting met verlenging van de duur van de
overeenkomst plaatsvinden of stopzetting van het abonnement, waarbij deze stilzetting of
stopzetting schriftelijk gemeld wordt bij de ledenadministratie en de uiteindelijke beslissing ter
goedkeuring bij de ledenadministratie ligt en waarbij stilzetting/stopzetting alleen mogelijk is per
hele kalendermaand en in de volgende gevallen
1. Op grond van persoonlijke fysieke omstandigheden, die door een medische
verklaring ondersteund moeten worden
2. Op grond van werkzaamheden of studie die in het buitenland plaatsvinden, die door
een werkgeversverklaring ondersteund moeten worden.
3. Op grond van alle overige situaties, wat éénmalig per contractduur mogelijk,
waarbij geen bewijs overlegd hoeft te worden (vakantie) en waarbij een standaard
bevriezingsperiode van 1 kalendermaand geldt
Artikel 4: PRIJS en PRIJSWIJZIGINGEN
4.1
De tarieven en andere nanciële zaken van Silver Label Fitness staan vermeld op de
prijspresentatiekaart en ligt ter inzage bij de balie van Silver Label Fitness
4.2
4.3

Steeds de laatste versie van de prijspresentatiekaart is geldend
Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen

4.4
Eventuele prijsverhogingen worden door Silver Label Fitness 2 weken voorafgaand
genoegzaam bekend gemaakt
4.5
Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft het lid het recht om de overeenkomst
binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden

Artikel 5: BETALING
5.1 Betaling van al hetgeen het lid aan Silver Label Fitness verschuldigd is, dient vóóraf te
geschieden; hetzij à contant, dan wel via overboeking op het rekeningnummer van Silver Label
Fitness, of daarmede gelijk te stellen verrichting, tenzij tussen Silver Label Fitness en het lid
schriftelijk een andere wijze van voldoening is overeengekomen
5.2 Betaling dient plaats te vinden zonder korting, beroep op compensatie dan wel anderszins
en, indien van toepassing, binnen de door Silver Label Fitness gestelde betalingstermijn
5.3 Indien het lid gebruik maakt van de door Silver Label Fitness, onder nader te bepalen
condities die in het inschrijfformulier zijn vermeld, aangeboden mogelijkheid de verschuldigde
bedragen in vooruit te betalen termijnen aan Silver Label Fitness te voldoen, zal dit dienen te
geschieden door middel van het door het lid aan Silver Label Fitness afgeven van een
machtiging, voor de duur van de overeengekomen periode, tot het doen afschrijven van het
overeengekomen termijnbedrag van de bank- of girorekening van het lid, dat garandeert voor
deze afschrijving voldoende saldo op de rekening te zullen aanhouden
5.4 Automatische betalingen geschieden altijd in de eerste week van de eerste volledige
maand. Indien het lid zich aanmeldt voor automatische betaling betaalt het lid de eerste
betalingstermijn
Artikel 6: TOESTEMMING FOTO’S / BEELDMATERIAA
6.1 Medewerkers van Silver Label Fitness zijn gerechtigd voor marketingredenen foto’s en of
beeldmateriaal te maken. Hierbij geef ik wel / niet toestemming voor het maken en publiceren van
foto’s en/of beeldmateriaal aan Silver Label Fitnes
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Artikel 7 : FACILITEITE

7.1 Zodra het lidmaatschap en de betaling een feit zijn, heeft het lid recht om gebruik te maken
van de faciliteiten, die Silver Label Fitness aanbiedt binnen het overeengekomen kader
7.2 Daaraan zijn voorwaarden verbonden die zijn neergelegd in het huishoudelijk en orde
reglement van Silver Label Fitness, waarvan het lid verklaart kennis te hebben genomen en die
onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden
7.3 Voor gedragingen van personen door of vanwege het lid bij Silver Label Fitness aanwezig
is het lid persoonlijk aansprakelijk
7.4 Silver Label Fitness behoudt zich het recht voor de inhoud van het reglement te wijzigen
indien dit haar noodzakelijk of wenselijk voorkomt. Steeds de laatste versie van het reglement is
voor het lid geldend. Wijziging van het reglement geeft het lid geen recht de overeenkomst
tussentijds te beëindigen
7.5 Elk handelen, nalaten en/of gedrag van het lid en/of vanwege het lid aanwezige derden bij
Silver Label Fitness, in strijd met één of meer bepalingen van dit reglement, geeft Silver Label
Fitness het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst met het lid als ontbonden te
beschouwen en het lid de toegang tot haar instelling en faciliteiten c.a. te ontzeggen, zonder dat
dit voor het lid leidt tot restitutie van betaalde bedragen
7.6 Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het lid van het reglement kennis te
hebben genomen, de bepalingen zonder reserve te aanvaarden en zich naar inhoud daarvan te
gedragen

Artikel 8 : AANSPRAKELIJKHEI
8.1 Silver Label Fitness sluit elke aansprakelijkheid voor schade die het lid uit krachten van de
overeenkomst en/of directe samenhang daarvan ondervindt uit, tenzij die schade is veroorzaakt
door grove nalatigheid of opzet zijdens Silver Label Fitness
8.2 Het lid vrijwaart terzake Silver Label Fitness voor elke aanspraak terzake geleden en/of te
lijden schade, direct, indirect, materieel dan wel immaterieel. Een eventuele schade-uitkering zal
zijn beperkt tot het bedrag, dat de verzekeraar van Silver Label Fitness uitkeert en het lid doet
uitdrukkelijk afstand van al het andere of meerdere

Artikel 9 : OVERIGE BEPALINGE
9.1
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing
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9.2
De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en
uitsluitend voor administratieve doeleinden van Silver Label Fitness gebruikt. Deze gegevens
worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

