
Algemene voorwaarden BEST FIT 

1 a.  De respectievelijke bijdragen zijn telkenmale op de eerste dag van de nieuwe termijn bij vooruitbetaling 
verschuldigd. Elk beroep op compensatie is uitgesloten. De bijdrage, dan wel een bij overeenkomst 
vastgesteld deel daarvan, dient de eerste maal contant bij het op halen van de WristID en de ingevulde en 
ondertekende overeenkomst te worden voldaan. Daarna wordt d.m.v. een machtiging het verschuldigde 
bedrag elke termijn, indien dat is overeengekomen, van de bank-/girorekening afgeschreven. 

   b. De deelnemingsbijdragen kunnen elk kalenderjaar, in januari, (met een maximum van 10%) worden 
aangepast. 

   c.  BEST FIT behoudt zich het recht de openingstijden en tarieven te wijzigen.  
 

2 a.  De deelnemersbijdrage dient binnen acht dagen na de vervaldatum te zijn betaald. Als een deelnemer in 

gebreke blijft, dan is een boete verschuldigd van € 7,50 zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.  
b.  Bij niet tijdige betaling is de deelnemer onverminderd het bovenstaande een rente van 1,5% per maand 

verschuldigd over het openstaande bedrag, evenals € 2,50 administratiekosten voor de eerste 
herinneringsnota en € 5,00 voor elke daarop- volgende herinneringsnota.  

 

3 a.  Elke deelnemer ontvangt na het tekenen van de overeenkomst een WristID.  
De directie van BEST FIT dan wel zijn vertegenwoordiger is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag, te 
beoordelen aan de hand van de normen van maatschappelijke zorgvuldigheid, de WristID in te trekken en 
de toegang te ontzeggen.  

b.  Bij verlies van de WristID is bij het verstrekken van een nieuwe WristID een bedrag van € 15,00 

administratiekosten verschuldigd. Zonder WristID is deelneming aan een van de activiteiten onmogelijk.  
 c.  De deelnemer dient in zuivere sportkleding en schoeisel aan de trainingen deel te nemen en te allen tijde 

een handdoek bij zich te hebben.  
 d.  De toestellen en materialen mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Na 

gebruik dienen ze teruggezet te worden op de daarvoor bestemde plaats.  
 e.  Het is verboden meegebrachte drink- of etenswaren in het fitnesscentrum te nuttigen. In het hele gebouw 

geldt een rookverbod. 
 

4 a. BEST FIT is niet aansprakelijk voor verduistering, vermissing, diefstal of beschadiging van goederen van 
bezoekers van BEST FIT  op welke wijze dan ook geleden.  

b. BEST FIT is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor verwonding van deelnemers aan 

activiteiten beoefend in het fitnesscentrum wanneer deze verwondingen te wijten zijn aan onvoorzichtig, 
onachtzaam en/of onoordeelkundig gebruik van trainingsapparatuur door betrokkenen. 

  
5 a.  Beëindiging van de overeenkomst kan alleen schriftelijk of per email (voorzien van handtekening) 

plaatsvinden. Beëindiging van de overeenkomst dient te geschieden uiterlijk 1 maand voor het opkomen 
van de nieuwe contracttermijn. Indien de overeenkomst eerder wordt opgezegd dient u er rekening mee te 
houden dat u tot einde contract betaling verschuldigd bent. De WristID moet voor einde contract worden 
ingeleverd. 

b. Na inlevering van de schriftelijke opzegging wordt de deelnemer op de hoogte gesteld van de wijze waarop 
hij/zij een bewijs van opzegging tegen finale kwijting kan verkrijgen. Achterstallige bijdragen dienen bij het 

afhalen van dit bewijs van finale kwijting te worden voldaan. Bij het niet voldoen aan deze verplichting blijft 
de deelnemingsovereenkomst in stand en blijft derhalve de daarbij overeengekomen betalingsverplichting 
in stand ook indien niet meer aan de activiteiten wordt deelgenomen.  

c.  Wanneer de deelnemer gebruik wil maken van opschorting van het contract, dient er ter bevestiging een 
officieel document te worden overlegd aan de administratie. Indien er gebruik is gemaakt van opschorting 
van het contract dient er rekening mee te worden gehouden dat het contract wordt verlengd met de duur 
van de opschorting.  

   d.  Wanneer de deelnemer buiten een straal van 10 km van BEST FIT verhuist, kan het contract alleen 
voortijdig beëindigd worden wanneer er een officieel document van verhuizing kan worden overlegd aan 
de administratie met de schriftelijke opzegging. Bij inlevering van genoemde stukken in dit artikel geldt een 
opzegtermijn van 1 maand.  

   e. Indien de deelnemer de huidige overeenkomst wenst om te zetten in een andere vorm, dient hij/zij dit, 
uiterlijk 1 maand voor het opkomen van de nieuwe contracttermijn, schriftelijk kenbaar te maken middels 
het invullen van het bij de receptie verkrijgbare nieuwe deelnemingsovereenkomst. Deze nieuwe 

overeenkomst treedt in werking, wanneer de oude overeenkomst afloopt en de nieuwe overeenkomst door 
beide partijen is ondertekend voor akkoord. 

 

6  Alle kosten, waaronder incasso-, deurwaarder-, advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, 
die door BEST FIT worden gemaakt ten einde nakoming van de verbintenissen uit de 
deelnemingsovereenkomst te bewerkstelligen, zijn ten laste van de deelnemer. De buitengerechtelijke 
kosten belopen minimaal 15% van het beschuldigde bedrag met een minimum van € 37,00 waaromtrent 
geen bewijs hoeft te worden aangevoerd. Deze kosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de 
vordering in handen van een advocaat, deurwaarder of incassobureau is gesteld ongeacht of de 
deelnemer daarvan op de hoogte is. 

 

7 De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor 
administratieve doeleinden van BEST FIT gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële 
doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. 

 

8 Alle gegevens op dit formulier worden binnen BEST FIT strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet aan 
derden ter beschikking gesteld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om een veilig en effectief 
trainingsprogramma voor u samen te stellen.  


