ALGEMENE VOORWAARDEN VAN
Sportpunt Nederland BV handelend onder de naam EASYFIT DRUNEN
Artikel 1
1.1 Contracten m.b.t. abonnementen tussen cursist en Easyfit Drunen kunnen slechts
rechtsgeldig worden aangegaan door volledige invulling en ondertekening van het daartoe
bestemde inschrijfformulier. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk gebruikt en alleen
voor administratieve doeleinden binnen Easyfit Drunen.
1.2 De abonnementsperiode wordt telkens na het verstrijken van de overeengekomen
termijn automatisch verlengd voor onbepaalde duur en zal dan een opzegtermijn van 1
betaalperiode (4weken) omvatten. Opzegging dient schriftelijk te geschieden middels
invulling van een daartoe bestemd opzegformulier aan de receptie van Easyfit Drunen, ofwel
middels een (aangetekende) brief. Andere wijzen van opzegging, waaronder per email of fax,
worden niet geaccepteerd.
Artikel 2
2.1 Abonnementswijzigingen dienen schriftelijk te geschieden middels invulling van het
daartoe bestemd wijzigingsformulier aan de receptie van Easyfit Drunen. Bij het aangaan van
een abonnementswijziging worden de algemene voorwaarden wederom opnieuw
onverminderd van kracht.
Artikel 3
3.1 Bij blessure, zwangerschap of langdurige ziekte kan het abonnement tijdelijk, gedurende
een in onderling overleg te bepalen redelijke termijn, opgeschort worden. Dit is alleen
mogelijk op vertoon van een doktersverklaring. Aan de hand van deze verklaring dient de
cursist een daartoe bestemd blessure formulier in te vullen bij de receptie van Easyfit
Drunen. Tijdelijke stopzetting van het abonnement gaat in na ontvangst van het volledig
ingevuld en ondertekende blessure formulier.
Artikel 4
4.1 Indien de cursist nalatig is in de betalingsplicht jegens Easyfit Drunen en laatstgenoemde
de vordering ter incasso uit handen moet geven, zal de cursist zonder nadere gebreke
stelling, 100% van het alsdan verschuldigde bedrag verschuldigd zijn aan buitengerechtelijke
incassokosten.
4.2 Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Easyfit Drunen om de
overeenkomst schriftelijk te ontbinden wegens het niet nakomen van de
betalingsverplichting van de cursist.
4.3 Indien de overeenkomst op grond van dit artikel 4 wordt ontbonden door Easyfit
Drunen, zal aan de cursist direct de toegang tot de faciliteiten van Easyfit Drunen worden
ontzegd en dient de lidmaatschapspas terstond te worden ingeleverd.
4.4 Het overeengekomen bedrag aan contributie zal ook betaald dienen te worden, indien
de cursist om welke reden dan ook aan enige les niet deelneemt c.q. op enig uur geen
gebruik maakt van de faciliteiten, tenzij Easyfit Drunen de cursist van de

betalingsverplichting heeft ontheven, hetgeen dan zal moeten blijken uit een door Easyfit
Drunen afgegeven schriftelijke verklaring.
Artikel 5
5.1 De contributie die de cursist verschuldigd is, kan tussentijds eenzijdig door Easyfit
Drunen worden aangepast, afhankelijk onder meer van de kostprijsfactoren. De cursist heeft
het recht om de overeenkomst binnen één maand na afloop van de laatst overeengekomen
termijn op te zeggen conform het bepaalde in artikel 1, indien de cursist de gewijzigde
contributieverhoging niet wenst te accepteren.
Artikel 6
6.1 Na betaling van hetgeen de cursist verschuldigd is, ontvangt de cursist een
lidmaatschapspas. Alvorens de cursist gebruik kan maken van de faciliteiten van Easyfit
Drunen, dient deze de pas door de lezer bij de receptie te halen ter registratie. De pas is
strikt persoonlijk en niet overdraagbaar of te gebruiken door meerdere personen.
Artikel 7
7.1 De openingstijden worden door Easyfit Drunen vastgesteld en hangen bij de receptie
aangeplakt. De cursist zal zich in verband met het algemene karakter van het onderricht
individueel naar de openingstijden moeten richten. Met persoonlijke voorkeur kan geen
rekening gehouden worden. Easyfit Drunen is tijdens officiële feestdagen, tenzij anders
aangegeven, gesloten alsmede op de door Easyfit Drunen intern aangegeven dagen, zonder
dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave.
Artikel 8
8.1 De cursist onderwerpt zich aan de door (de directie van) Easyfit Drunen gegeven
instructies en aanwijzingen, waaronder begrepen deze algemene voorwaarden en verklaart
hierbij deze te zullen naleven. Het betreft hier in het bijzonder instructies en aanwijzingen
betreffende de noodzakelijke orde en discipline en kledingvoorschriften, welke noodzakelijk
zijn voor een goed en veilig onderricht en een goede bedrijfsvoering conform de
doelstellingen van Easyfit Drunen. Indien de cursist de instructies/aanwijzingen overtreedt,
is zulks een reden om de toegang tot de faciliteiten van Easyfit Drunen verder te ontzeggen
alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de
gehoudenheid van de cursist om de contributie over de gehele overeengekomen periode te
voldoen.
Artikel 9
9.1 Bij gebruik van de Easyfit Drunen faciliteiten dient de cursist altijd een handdoek en
indoor sportschoenen te gebruiken. Bij het gebruik van fitness apparaten dient de cursist
deze na gebruik schoon te maken met de daarvoor bestemde producten.
Artikel 10
10.1 Iedere aansprakelijkheid van Easyfit Drunen en van haar personeel voor alle schade,
van welke aard dan ook, indirect of direct, waaronder de gevolg schade en schade aan
personen of zaken, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Easyfit Drunen is evenmin aansprakelijk
voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

10.2 De cursist vrijwaart Easyfit Drunen voor aanspraken, hoe ook genaamd, van derden in
verband met de overeenkomst/het abonnement.
10.3 De cursist maakt voor eigen risico gebruik van de faciliteiten van Easyfit Drunen en
verklaart zich ervan bewust te zijn dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico's
met zich meebrengt waaruit schade kan ontstaan, welke de cursist voor eigen rekening en
risico zal nemen.
10.4 In ieder geval zal de eventuele aansprakelijkheid van Easyfit Drunen beperkt zijn tot ten
hoogste het bedrag van de contributie dat met de overeenkomst met de cursist is gemoeid
(of het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert op de claim van de cursist).
Artikel 11
11.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke door een van de partijen als zodanig
wordt beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst/het
abonnement waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende deze
voorwaarden en haar uitleg of uitvoering zelf, zullen worden beslecht door de bevoegde
rechters te 's-Hertogenbosch, zulks tenzij de wet afwijking van de bevoegde rechter niet
toestaat.
11.2 Op de overeenkomst/het abonnement tussen partijen is Nederlands recht van
toepassing.
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