ALGEMENE VOORWAARDEN CREA FITNESS
Artikel 1: Begripsbepalingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Sportschool Crea Fitness, gevestigd te Stein op de Havenstraat 23.
Lid/Leden

Ieder persoon die zich door ondertekeningen van het inschrijfformulier heeft
aangemeld als lid van de sportschool Crea Fitness.

Voorwaarden “De algemene voorwaarden sportschool Crea Fitness.”
Fitness betreft alle oefeningen zowel cardio als kracht

Artikel 2: Werkingssfeer
Deze voorwaarden gelden voor alle bestaande en toekomstige rechtshoudingen tussen de
sportschool en het lid.

Artikel 3: Inschrijvingen
1.
2.
3.
4.

Iedereen mag één gratis proefles volgen naar keuze.
Contractperiode is 1 maand mits anders vermeld.
Bij inschrijving wordt men lid tot wederopzegging.
Personen tot 18 jaar dienen het inschrijfformulier te laten ondertekenen door een wettelijke
vertegenwoordiger.
5. Er is geen inschrijfgeld, mits anders vermeld.
6. De sportschool heeft het recht personen zonder opgaaf van reden uit te sluiten van
deelname aan een cursus of toegang te ontzeggen tot onze leslocaties op de momenten dat
onze lessen plaatsvinden.
7. De sportschool kan tijdsdelen fitness annuleren indien daartoe gegronde redenen
(waaronder overmachtssituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan ziekte In
geval van annulering voor de aanvang van de cursus hebben leden recht op terugbetaling van
het lesgeld van deze dag. Terugbetaling van het abonnementsgeld zal geschieden naar rato
van het aantal nog niet genoten lessen van de maand.

Artikel 4: Lidmaatschapskaarten
1. Alle Crea Fitness tags zijn strikt persoonlijk en zijn niet overdraagbaar. Per tag wordt €10,00
berekend voor het vernieuwen. De eerste tag wordt door Crea Fitness gratis verstrekt.
2. De sportschool behoudt zicht het recht voor eenieder die zijn tag vergeten is, eenmalig
lesgeld in rekening te brengen of de toegang tot de sportschool te weigeren.
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Artikel 5: Betaling
1. Door ondertekening van het inschrijfformulier geven leden toestemming aan de sportschool
doorlopende incasso‐opdrachten te sturen naar de bank om een bedrag van de rekening af
te schrijven en de eigen bank om doorlopend een bedrag van de rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van de sportschool.
2. Andere betalingsmogelijkheden zijn alleen mogelijk in overleg. Indien leden wensen de
maandbedragen op een andere wijze dan zoals in het hier bovenstaande punt beschreven,
dan kan dit verzoek mondeling of per email gedaan worden. Indien akkoord, dient het
lesgeld van de resterende eerste maand binnen 7 dagen na het moment van inschrijven te
worden overgeboekt. Vervolgens moet voor elke volgende maand het lesgeld voor de 7e
worden overgeboekt.
3. De SEPA incasso geschied tenzij anders vermeld bij inschrijving altijd op de eerste dag van de
maand. Afhankelijk van de verwerkingstijd van de eigen bank, kan de daadwerkelijke dag
afwijken. De eerste incasso na inschrijving of wijziging van abonnement kan op een ander
moment plaatsvinden.
4. De SEPA incasso wordt gedaan in opdracht van Belly business B.V. (Crea Fitness) door ING
Bank N.V.
5. De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd.
6. Betaling geschiedt alleen per maand, tenzij anders overeengekomen.
7. Als de contributie door omstandigheden niet betaald kan worden, dan moet het lid dit z.s.m.
melden bij de leidinggevende van de sportschool.
8. Bij betalingsachterstand kan deelname aan de lessen/activiteiten door de sportschool
worden geweigerd.
9. Indien het lid geen gebruik maakt van het recht tot fitness en sport die deel uitmaken van het
abonnement waarvoor het lid is ingeschreven, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
10. Indien via automatische incasso geïncasseerde contributie gestorneerd wordt, biedt de
sportschool de incasso nog eenmaal, zonder kosten voor het lid, bij de betreffende bank aan.
a. Als u niet op tijd betaald dan ontvangt u een 1e herinnering met daarin het
vriendelijke verzoek om alsnog binnen 14 dagen te betalen.
b. Bij geen betaling na de 1e herinnering, behoudt de dansschool zich het recht de
vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Kosten verbonden aan het
innen van achterstallige contributie, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke,
komen voor rekening van het desbetreffende lid. De hoogte van deze kosten worden
bepaald door de Wet Incassokosten.
c. Indien u het openstaande bedrag inclusief de kosten niet betaald dan zal de
dansschool genoodzaakt zijn u lidmaatschap te beëindigen en te weigeren aan
deelname van de lessen.
d. Er bestaat geen recht op restitutie van contributiegelden.
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Artikel 6: Aanvragen tijdelijke stopzetting abonnement
1. Indien een langdurige ziekte of een blessure het u onmogelijk maakt gebruik te maken van
uw abonnement kunt u een tijdelijke opschuiving van uw abonnement aanvragen. U dient de
aanvraag inclusief motivatie per mail naar info@creafitness.nl te versturen.
2. De sportschool bekijkt elke aanvraag tot tijdelijke opschuiving van het abonnement
afzonderlijk en zal indien deze wordt afgewezen dit per mail kenbaar maken binnen 14 dagen
na ontvangst van de aanvraag. Bij opschuiving dient er altijd een datum worden doorgegeven
wanneer het abonnement weer geactiveerd kan worden.
3. Het abonnement wordt geactiveerd op de eerste dag van de maand waarin u weer
deelneemt aan sporten.
4. Bij een volledige opzegging geldt altijd de opzegtermijn. Bij situaties van lid 1 geldt dat er bij
her inschrijving de eerste maand gratis is, mits er geen gebruik is gemaakt van het
abonnement tijdens de opzegtermijn.
5. Bij een volledige opzegging ná een tijdelijke verschuiving blijft de opzegtermijn gelden.

Artikel 7: Einde lidmaatschap
1. Het opzeggen van het Crea Fitness lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden of via een
email: info@creafitness.nl
2. Indien leden het lidmaatschap willen beëindigen dan geldt een wettelijke opzegtermijn van
één (1) kalendermaand voor het einde van de laatste maand van de contractperiode. Na
einde contractperiode geldt er één (1) kalendermaand opzegtermijn.
3. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren of de desbetreffende schriftelijke
opzegging door de sportschool op tijd en in goede orde is ontvangen. Bij opzegging per email
ontvangen leden een bevestiging hiervan. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het bewaren
van het bewijs van opzeggingen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid & wangedrag
1. De sportschool is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van de eigendommen
van leden of bezoekers.
2. De sportschool is niet aansprakelijk voor het ontstaan of verergeren van enig ongeval of
letsel.
3. Eenieder die schade toebrengt aan de inventaris en/of het gebouw zal daarvoor
aansprakelijk worden gesteld.
4. Het lid verklaart hierbij reeds nu afstand te doen van alle rechten tot het instellen van
schadeactie tegen de dansschool wegens vergoeding van kosten, schade en interesses als
gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van danssport beoefening of het gebruik van de
accommodatie als ook wegens het in ongerede raken of achterlaten van kleding en/of
voorwerpen.
5. Het lid en bezoekers van de sportschool dienen zich correct te gedragen en zich, ook op het
terrein van de sportschool, te houden aan aanwijzingen van de sportschool, dan wel de
daartoe door deze aangewezen personen.
6. Het lid dient zich te onthouden van misdragingen.
7. Het lid dient aanwijzingen van de sportschool op te volgen.
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8. De sportschool behoudt zicht het recht voor om bij wangedrag of het niet volgen van de
huisregels door het lid / de bezoeker, deze beperkte of onbeperkte tijd te schorsen, de
toegang te ontzeggen en zo nodig te verwijderen zonder restitutie.
9. De sportschool is bevoegd personen die zich niet aan de aanwijzingen van de daartoe
bevoegde personen houden, dan wel anderszins wangedrag vertonen, uit de sportschool te
(laten) verwijderen.
10. Het is verboden om te roken in de sportschool. Leden en bezoekers kunnen buiten op
aangewezen plekken roken.
11. Het is verboden in de sportschool of op het terrein van de sportschool verdovende middelen
(in de ruimste zin des woords, zowel soft‐ als harddrugs) te verhandelen of te gebruiken.
12. Het is verboden wapens (in de ruimste zin des woords) mee de sportschool in te nemen.
13. De sportschool is bevoegd om personen die wegens wangedrag uit de sportschool verwijderd
zijn, blijvend de toegang tot de sportschool te ontzeggen. In dat geval bestaat er geen recht
op gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld.

Artikel 9: Openingstijden
1. De sportschool bepaalt het aantal ingeschreven leden en op welke dagen en uren gesport
kan worden, men zal zich daarnaar individueel dienen te richten.
2. Voorts behoudt de sportschool zich het voorrecht voor over de gehele accommodatie te
beschikken i.v.m. wedstrijden, evenementen en andere uitzonderlijke activiteiten zonder dat
voorgaande zal leiden tot contributievermindering of contributie teruggave. Leden zullen
ruim van tevoren ingelicht worden.
3. In geval van calamiteiten, waardoor de beschikbaarstelling van de accommodatie niet kan
worden voldaan, kan geen teruggave van de betaalde bedragen worden verlangd.
Artikel 10: Klachten
1. Klachten dienen schriftelijk via mail naar email: info@creafitness.nl en gemotiveerd bij de
sportschool ingediend te worden. De leidinggevende maakt binnen 14 dagen na het indienen
van de klacht zijn standpunt hierover, eveneens schriftelijk en gemotiveerd, kenbaar aan de
klager.

Artikel 10: Overige bepalingen
1. De sportschool kan de tarieven, huisregels, lestijden, locaties en voorwaarden wijzigen. Bij
het wijzigen van de voorwaarden krijgen leden in de contractperiode 1 maand de
gelegenheid om bij weigering, het abonnement kosteloos stop te zetten met directe ingang.
Na 1 maand zal de termijn van de contractperiode worden hervat.
2. Het is niet toegestaan foto’s of beeldopnamen van de lessen of delen daarvan te maken
zonder toestemming van de sportschool.
3. Het is het lid verboden om hetgeen tijdens de lessen is geleerd op enigerlei wijze
commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod is het lid een vergoeding
verschuldigd aan de dansschool van minimaal €450 per overtreding. De hoogte van het
bedrag zal afhangen van de geleden schade.
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4. Het gebruik van beeld‐ en/of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord in de
sportschool is uitsluitend toegestaan na toestemming van de sportschool. Deze toestemming
kan altijd, zonder opgaaf van redenen, worden ingetrokken.
5. Het is niet toegestaan tijdens de les of andere activiteiten mededelingen te doen of flyers te
verspreiden van activiteiten van andere organisaties, tenzij met nadrukkelijke toestemming
van de sportschool.
6. Het staat de sportschool vrij om tijdens lessen/activiteiten gemaakte beeld‐ en/of
geluidsopnames te gebruiken voor promotie‐ en andere doeleinden. Leden stemmen hier
stilzwijgend mee in tenzij ze hier schriftelijk bezwaar tegen maken. Indien leden de
sportschool van het bezwaar in kennis stellen, dan zal de sportschool zodanige maatregelen
nemen, dat deze leden niet in beeld of geluidsopnames voorkomen.
7. Het is niet toegestaan in de sportschool zelf meegebrachte dranken en/of etenswaren te
nuttigen, behalve een eigen bidon en alleen in de sportaccommodaties. Aan de bar is geen
enkel zelf meegebrachte dranken en etenswaren toegestaan. Bij een uitzonderlijk gevallen
zoals een verjaardag, kan er bij etenswaren afgeweken worden.
Artikel 13: Slotbepaling
1. Dit zijn de algemene voorwaarden zoals ze gelden vanaf 2 augustus 2021.
2. De voorwaarden van voorgaande jaren komen hierbij te vervallen.
3. Bij inschrijving gaat het lid of diens wettelijke vertegenwoordiger akkoord met al deze
voorwaarden.
4. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden.
5. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van de sportschool.
6. Algemene Voorwaarden en de bijbehorende club‐/cursuscondities zijn onverbrekelijk met
elkaar verbonden, zijn te allen tijde digitaal ter inzage en worden eventueel op eerste
verzoek van de deelnemer en/of derden op papier kosteloos verstrekt.

5

