ALGEMENE VOORWAARDEN – CROSSFIT WAALFRONT

Algemene voorwaarden
Crossfit Waalfront
Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leden van CrossFit Waalfront, hierna te noemen
CFW. Leden ontvangen bij inschrijving een exemplaar van de algemene voorwaarden. Inschrijving
geschiedt online door voor akkoord te verklaren, waarmee een overeenkomst tussen het Lid en
CFW is ontstaan. Door middel van inschrijving verklaart een Lid de Algemene voorwaarden en
huisregels te hebben gelezen en deze zonder voorbehoud te accepteren. CFW is gerechtigd de
voorwaarden en huisregels te wijzigen en/of aan te vullen.
Artikel 2. Lidmaatschap
Onder het lidmaatschap wordt verstaan een lidmaatschap met een duur van 1 maand en
lidmaatschappen met een contractperiode van 6 of 12 maanden. Met een lidmaatschap kan worden
deelgenomen aan de lessen behorende bij dit betreffende lidmaatschap. Het lidmaatschap gaat in op
de gekozen ingangsdatum. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.
Artikel 3. Betaling lidmaatschap
Elk lid betaalt lidmaatschapsgeld behorend bij het gekozen type lidmaatschap. Bij het online
afsluiten van een lidmaatschap wordt de eerste maand via Ideal betaald. De volgende maanden van
het lidmaatschapsgeld zullen maandelijks per automatische incasso worden voldaan. CFW bepaalt
periodiek de hoogte van de nieuwe
lidmaatschapsgelden. De startdatum van een lidmaatschap/contract is op de 1e van de maand. Wordt
het contract op een andere dag gestart, dan zal de betaling 'pro rato' worden berekend tot de 1e van
de volgende maand.
Het lidmaatschapsgeld wordt op elke eerste dag van de maand geïncasseerd. Bij het
niet, om wat voor een reden dan ook, kunnen incasseren van het lidmaatschapsgeld, dient binnen 1
week na stornering alsnog het verschuldigde bedrag te worden overgemaakt of contant te worden
voldaan. Indien het lidmaatschapsgeld niet binnen 8 dagen na start van de maandelijkse periode is
betaald dan kan deelname aan de lessen worden ontzegd. Zodra de totale achterstand is betaald, kan
er weer worden deelgenomen aan de lessen.
Ingeval er meer gebruik wordt gemaakt van de diensten van CFW dan binnen het gekozen
lidmaatschap is toegestaan, heeft CFW het recht om de vergoeding voor het gebruik van die
desbetreffende diensten betaald te krijgen via naar keuze van CFW - een bankincasso danwel het
zenden van een factuur of het bedrag af te schrijven, boven op de lidmaatschapsgelden, bij de
afschrijving van het lidmaatschap.
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Artikel 4. Duur van het contract, verlenging en opzeggen.
De contracten worden afgesloten voor een periode van 6 of 12 maanden met een frequentie van 1
keer, 2 keer of onbeperkt trainen per week. De contracten met een perioden van 6 of 12 maanden
worden niet automatisch verlengd; inschrijven voor lessen is dan ook niet mogelijk tot er een nieuw
contract is afgesloten. Een tussentijdse beëindiging van het contract door het lid of restitutie van de
(deels) betaalde lidmaatschapsgelden is niet mogelijk. Uitzonderingen worden altijd door CFW
beoordeeld. Lidmaatschap met een duur van 1 maand wordt maandelijks automatisch verlengd met
nog een maand. Beëindiging dient schriftelijk of per email te worden gedaan voor het einde van de
lidmaatschap periode.
Artikel 5. Beëindiging van een lidmaatschap
CFW behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het lidmaatschap, ongeacht het
soort lidmaatschap voor opzegging te beëindigen in een van de volgende gevallen; a. zonder
waarschuwing vooraf, indien een lid de voorwaarden of huisregels van CFW ernstig en/of
herhaaldelijk schendt, dan wel zich naar het oordeel van CFW misdraagt. Hierbij volgt geen
restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden. b. met een schriftelijke waarschuwing vooraf, indien
betalingen voorkomend uit het lidmaatschap 30 dagen na vervaldatum nog niet zijn voldaan.
Artikel 6. Tussentijdse veranderingen van lidmaatschap
Gedurende de lidmaatschapsperiode kan een lid kiezen voor het upgraden van de
lidmaatschapsvorm naar een lidmaatschap met een hogere frequentie en dezelfde looptijd of langer.
Aanvragen dienen middels een e-mail aan CFW te geschieden. Mutaties zullen per volgende
betalingsperiode van kracht zijn. Het nieuwe lidmaatschap zal een nieuwe einddatum hebben.
Verlagen van het lidmaatschap naar een minder frequente contractvorm is pas mogelijk aan het
einde van de contractperiode.
Artikel 7. Inschrijven en uitschrijven voor lessen
Voor het deelnemen aan lessen bij CFW moet worden ingeschreven via het inschrijfsysteem
MindBody. Inschrijven kan van 14 dagen voor aanvang van de les tot en met de aanvang van de les.
Uitschrijven voor een les is zonder consequenties mogelijk tot 60 minuten voor aanvang van de les
(early cancellation). Bij uitschrijven voor een les binnen 60 minuten voor aanvang zal de les
afgeschreven worden van het lidmaatschap en geld een boete van 50 burpees. Voor ingeschreven en
niet komen trainen zonder uit te schrijven geld een boete van 100 burpees. Boetes moeten worden
voldaan bij het eerst volgende bezoek aan CFW. In sommige gevallen laat het systeem toe dat er
ingeschreven kan worden zonder dat het gedekt wordt door een lidmaatschap.
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Leden dienen zelf op te letten dat ze niet meer inschrijven dan hun lidmaatschap dekt. Niet gedekte
lessen worden in rekening gebracht tegen een tarief van € 7,50 euro per les.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel
uitmaken van CFW, dan wel binnen de locatie van CFW – waaronder begrepen de buitenruimten
waar CFW gebruik van maakt -, is geheel voor eigen risico van het Lid. Het gebruik van de
materialen van CFW is eveneens geheel voor eigen risico van het Lid.
b. CFW en de voor haar of in haar opdracht van haar werkzame personen aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van
het Lid.
c. Het Lid zal zowel CFW als de voor haar of in haar opdracht werkzame personen vrijwaren voor
aanspraken van derden ter zake.
d. CFW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen
van het Lid.
Artikel 9. Overige zaken
De leden geven CFW toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen en/of
individuen te gebruiken, behoudens schriftelijk bezwaar, voor publicatie van redactionele of
promotionele doeleinden. Persoonlijke gegevens zullen uitsluitend voor interne doeleinden worden
gebruikt en derhalve niet aan derden worden verstrekt. CFW behoudt zich het recht voor de
openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale
gelegenheden, vakanties of andere motiverende redenen, maar zal trachten de leden vooraf hiervan
op de hoogte te brengen. Leden die een lopend lidmaatschap hebben kunnen losse lessen kopen
tegen een gereduceerd tarief van € 7,50 euro per uur.
Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
a. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met CFW aangegaan, is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en
CFW zullen worden beslecht door de rechtbank Oost-Nederland, Locatie Arnhem.
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Artikel 11. Tot slot
a. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van CFW
te accepteren en hiernaar te handelen.
b. Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van CFW zijn terug te vinden op
https://crossfitwaalfront.nl/ en op te vragen bij de balie van CFW.
c. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding
tussen CFW en het Lid.
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