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Algemene  Voorwaarden  –  Fitsupport    
  
In  aanmerking  nemende  dat:  
1.  ‘Fitsupport  –  Gezond  in  beweging!’  een  sportaanbieder  en  lifestyle  coaching  exploiteert  aan  de  Frans  
Halsstraat  57  te  Deventer.  
2.  Dat  het  lid  van  de  diensten  van  Fitsupport  gebruik  wenst  te  maken  op  basis  van  na  te  noemen  afspraken.  
  
Begripsbepaling:  
Groepstraining:  HIIT  training,  DISQ  training,  bootcamp  en  sandbag  training.  
Personal  training:  het  samenstellen  van  trainings  en/of  voedingsprogamma’s  met  persoonlijke  coaching.  
Lifestyle  coaching:  het  samenstellen  van  een  voedingsprogramma.  
  
Overeengekomen  bepalingen:  
1.  Het  lid  verklaart  kennis  te  hebben  genomen  van  de  algemene  voorwaarden  en  deze  te  accepteren.  
2.  Het  lid  heeft  voor  ondertekening  van  deze  overeenkomst  de  gelegenheid  gehad  om  kennis  te  maken  met  dhr.  D.  
Bierling  indien  gebruik  wordt  gemaakt  van  personal  training  en/of  lifestyle  coaching  of  heeft  de  gelegenheid  gehad  om  
deel  te  nemen  aan  één  gratis  proefles  bij  één  van  de  aangeboden  trainingen.  
3.  Het  lid  is  ermee  bekend  dat  hij/zij  bedenktijd  heeft  van  één  week  na  ondertekening  van  deze  overeenkomst.  Het  lid  
heeft  hiermee  het  recht  om  de  overeenkomst  te  herroepen.  
4.  Fitsupport  verklaart  te  allen  tijde  in  staat  zijn  om  alle  diensten  op  de  vastgestelde  tijden  uit  te  voeren.  Indien  sprake  
is  van  langdurige  afwezigheid  van  dhr.  D.  Bierling  zal  er  altijd  voor  gelijkwaardige  vervanging  worden  gezorgd.  
5.  Fitsupport  is  niet  verantwoordelijk  voor  gevolgen  van  deelname  aan  training(en)  en/of  personal  training/lifestyle  
coaching  zoals  blessure(s).  Deelname  is  op  eigen  risico.    
6.  Tijdens  het  lidmaatschap  heeft  het  lid  recht  om  op  de  overeengekomen  tijdstippen  gebruik  te  maken  aan  de  
trainingen  te  Deventer  indien  het  lid  zich  per  soort  groepstraining  heeft  ingeschreven.  Het  lid  heeft  ook  recht  om  
gebruik  te  maken  van  de  overige  diensten  zoals  deze  zijn  vastgelegd  in  de  persoonlijke  overeenkomst.      
7.  Het  lid  is  aan  Fitsupport  kosten  (hierna:  contributie)  verschuldigd  op  het  moment  na  invulling  en  ondertekening  van  
een  inschrijfformulier  en/of  SEPA  machtiging  afhankelijk  van  de  gekozen  training  en/of  dienst.  
7.1  Bij  groepstrainingen  is  het  lid  maandelijks  contributie  verschuldigd.  
7.2  Bij  personal  training/  lifestyle  coaching  is  het  lid  contributie  verschuldigd  over  de  afgesproken  betaaltermijnen  
zoals  is  overeengekomen  in  de  persoonlijke  overeenkomst.  
8.  Fitsupport  biedt  verschillende  lidmaatschappen:  12-maandenlidmaatschappen  of  maandlidmaatschappen.  
8.1.  Een  12-maandenlidmaatschap  eindigt  op  de  laatste  dag  van  de  kalendermaand  voor  de  waarin  het  lidmaatschap  
is  afgesloten  na  opzegging  door  het  lid  of  Fitsupport  en  wordt  stilzwijgend  voortgezet  in  een  maandlidmaatschap  na  
12  maanden.  
8.2  Een  maandlidmaatschap  eindigt  op  de  laatste  dag  van  de  eerst  volle  maand  na  opzegging  door  het  lid  of  
Fitsupport  en  wordt  stilzwijgend  voortgezet  in  een  maandlidmaatschap.  
9.  Opzegging  van  de  overeenkomst  door  het  lid  of  door  Fitsupport  dienst  schriftelijk  (digitaal)  te  gebeuren,  uiterlijk  een  
maand  voor  afloop  van  de  duur  van  de  overeenkomst.  Bij  een  12-maandenlidmaatschap  is  opzegging  per  
kalendermaand  mogelijk  na  12  maanden.  
9.1.  Opzegging  is  niet  van  toepassing  na  het  sluiten  van  een  overeenkomst  indien  het  lid  gebruik  wenst  te  maken  van  
personal  training  en/of  lifestyle  coaching.  
9.2.  Indien  het  lid  de  overeenkomst  tussentijds  wenst  op  te  zeggen  zal  er  sprake  zijn  bevriezing  van  de  duur  van  de  
overeenkomst  of  aanpassing  van  de  doelstelling  van  de  overeenkomst.    
9.3  Indien  het  lid  de  overeenkomst  tussentijds  wil  opzeggen,  dan  zal  het  openstaand  bedrag  moeten  worden  voldaan  
binnen  30  dagen  aan  Fitsupport  en  is  Fitsupport  gemachtigd  om  €  10,-  administratiekosten  in  rekening  te  brengen.  
10.  Tussentijdse  opzegging  van  het  abonnement  op  de  groepstraining  is  alleen  mogelijk  indien:  
-    een  medische  verklaring  kan  worden  overhandigd;;  er  zal  sprake  zijn  van  bevriezing    
-    het  lid  een  buiten  een  straal  van  20  kilometer  van  standplaats  Deventer  verhuist;;  
Bij  tussentijdse  opzegging  is  Fitsupport  gemachtigd  om  €  10,-  administratiekosten  in  rekening  te  brengen.  
11.  Kostenloze  annulering  van  afspraken  in  een  personal  training  en/of  lifestyle  coaching  dient  minimaal  24  uur  van  te  
voren  bij  dhr.  D.  Bierling  te  worden  gemeld.  Indien  binnen  24  uur  van  te  voren  wordt  geannuleerd  zullen  de  volledige  
kosten(100%)  van  de  afspraak  worden  doorberekend  aan  het  lid.  
12.  De  duur  en  de  hoogte  van  de  contributie  zijn  vastgelegd  in  een  overeenkomst/SEPA  machtiging  bij  het  gebruik  
maken  van  de  diensten.  
13.  Indien  het  lid  van  meerdere  diensten  gebruik  maakt,  ontvangt  hij/zij  in  onderling  overleg  een  korting  op  de  
contributie.  
12.  Fitsupport  is  gerechtigd  haar  prijzen  aan  te  passen  conform  afspraak.  Het  lid  wordt  daarvan  minimaal  1  maand  
van  te  voren  op  de  hoogte  gesteld.  
14.  Het  lid  verleent  door  ondertekening  van  deze  overeenkomst  tot  wederopzegging  een  machtiging  voor  
automatische  afschrijving  aan  Fitsupport  van  de  contributie.  
14.1  Indien  gebruik  wordt  gemaakt  van  groepstraining  een  machtiging  voor  automatische  afschrijving.  De  contributie  
wordt  tussen  de  1e  en  de  10e  van  de  maand  vooraf  afgeschreven.  
14.2  Indien  gebruik  wordt  gemaakt  van  personal  training  en/of  lifestyle  coaching  automatische  afschrijving  of  op  
factuurbasis  volgens  betaaltermijnen  zoals  is  overeengekomen  in  de  overeenkomst.  


