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Algemene	Voorwaarden	Active	fit	and	more	te	Scherpenzeel:	
1.	De	onderstaande	algemene	voorwaarden	gelden	voor	alle	leden	van	Active	fit	and	more	in	Scherpenzeel.	
2.	Bij	het	afsluiten	van	een	lidmaatschap	dient	u	een	geldige	legitimatie	en	recente	bankpas	te	overleggen.	
3.	 Wanneer	 u	 uw	 lidmaatschap	 betaalt	 via	 automatisch	 SEPA	 incasso,	 wordt	 het	 bedrag	 maandelijks	 afgeschreven	 van	 het	 door	 u	
opgegeven	rekeningnummer.	Active	fit	and	more	incasseert	1	maal	per	maand.	Het	1e	incassomoment	is	afhankelijk	van	uw	inschrijfdatum.	
4.	U	dient	zorg	te	dragen	voor	een	probleemloze	betaling.	Bij	een	niet	tijdige	betaling	wordt	u	een	nota	toegezonden,	en	zal	Active	fit	and	
more	 nogmaals	 proberen	 het	 bedrag	 te	 incasseren.	 Na	 een	 tweede	 aanmaning	 zal	 de	 vordering	 in	 handen	 gesteld	 worden	 van	 een	
incassobureau.	De	kosten	hiervan	komen	voor	uw	rekening.	Toegang	kan	geweigerd	worden	bij	het	in	gebreke	blijven	van	de	betaling	van	
de	maandelijks	verschuldigde	bedragen.	
5.	Active	fit	and	more	houdt	zich	het	recht	voor	prijzen	te	wijzigen.	Aan	acties	of	speciale	aanbiedingen	kunnen	voor	–of	achteraf	nimmer	
rechten	worden	ontleend.	
6.	 Het	 lidmaatschap	 geldt	 voor	 de	 overeengekomen	 contractperiode.	 Tussentijdse	 opzegging	 is	 niet	mogelijk.	 Zonder	 opzegging	 na	 de	
contractperiode	 loopt	 het	 contract	 voor	 onbepaalde	 tijd	 door	 met	 een	 opzegtermijn	 van	 een	 maand.	 Dit	 geldt	 ook	 bij	
bedrijfsabonnementen.	Opzegging	van	uw	lidmaatschap	dient	schriftelijk	plaats	te	vinden	(aangetekend	of	aan	de	balie	bij	Active	fit	and	
more)	met	een	opzegtermijn	van	tenminste	1	maand.	Na	opzegging	van	uw	lidmaatschap	kunt	u	geen	aanspraak	maken	op	eerder	betaalde	
registratiekosten	of	enige	andere	tegoeden.	U	ontvangt	een	bewijs	van	opzegging	wat	als	enig	bewijs	geldig	is.	
7.	 Elke	 deelnemer	 ontvangt	 na	 het	 tekenen	 van	 de	 overeenkomst	 een	 clubkaart.	 	 De	 directie	 van	 Active	 fit	 and	 more	 dan	 wel	 zijn	
vertegenwoordiger	 is	 bevoegd	 bij	 wanbetaling	 en/of	 wangedrag,	 te	 beoordelen	 aan	 de	 hand	 van	 de	 normen	 van	 maatschappelijk	
zorgvuldigheid,	de	clubkaart	in	te	trekken	en	de	toegang	te	ontzeggen.	Zonder	clubkaart	is	deelneming	aan	de	activiteiten	niet	mogelijk.	
8.	 Bij	 het	 tijdelijke	 stopzetten	 van	 uw	 lidmaatschap	 (alleen	 per	 hele	 maand	 mogelijk)	 wordt	 uw	 contractperiode	 met	 de	 rustperiode	
verlengt.	Het	factuurschema	wordt	hierbij	opgeschoven.	Het	abonnement	kan	voor	maximaal	3	maanden	(of	in	overleg	met	de	directie	van	
Active	fit	and	more)	stopgezet	worden.	Wanneer	u	eerder	start	dan	de	opgegeven	rustmaand(en)	dan	zal	het	volledige	maandbedrag	 in	
rekening	gebracht	worden.	Het	tijdelijk	stopzetten	van	uw	lidmaatschap	dient	u	schriftelijk	of	per	mutatieformulier	aan	de	receptie	door	te	
geven.	Hiervan	ontvangt	u	een	bevestiging	wat	als	enig	bewijs	geldig	is.	
9.	Wanneer	uw	lidmaatschap	is	opgezegd,	bent	u	bij	herinschrijving	binnen	een	jaar	geen	registratiekosten	verschuldigd.	Na	een	jaar	echter	
wel.	
10.	Bij	een	blessure,	ziekte	of	zwangerschap	loopt	de	betaling	altijd	minimaal	6	maanden	door	en	krijgt	u	de	periode	die	u	afwezig	bent	
geweest,	en	betaald	heeft,	er	gratis	bij	als	u	weer	 start	met	 sporten.	De	eerste	7	 ziektedagen	zijn	voor	eigen	 risico.	Het	doorgeven	van	
blessure,	 ziekte	 of	 zwangerschap	 dient	 u	 schriftelijk	 of	 per	 mutatieformulier	 aan	 de	 receptie	 door	 te	 geven.	 Hierbij	 is	 wel	 een	
geneeskundige	verklaring	verplicht.	Hiervan	ontvangt	u	een	bewijs	wat	als	enig	bewijs	geldig	is.	
11.	Active	fit	and	more	aanvaardt	geen	aansprakelijkheid	voor	blessures	en/of	letsels	ontstaan	tijdens	de	training/cursus/	verblijf	bij	Active	
fit	and	more.	
12.	 Resultaatgarantie.	 De	 resultaatgarantie	 wordt	 afgegeven	 op	 basis	 van	 uw	 vorderingen	 op	 de	 fitheidsladder.	 Resultaat	 kan	 alleen	
gegarandeerd	worden	 als	 u	 elke	week	de	met	 u	 afgesproken	 fit-punten	behaald	 en	 zich	 houdt	 aan	de	 andere	met	Active	 fit	 and	more	
gemaakte	relevante	afspraken.	U	zult	dan	zeker	stijgen	op	de	fitheidsladder.	Indien	u	het	resultaat	niet	behaald,	overlegt	de	directie	van	
Active	fit	and	more	met	u	voor	een	passende	oplossing.	
13.	U	dient	kleding	en/of	waardevolle	spullen	tijdens	de	training	in	een	kluisje	op	te	bergen.	Het	is	niet	toegestaan	tassen	of	jassen	mee	te	
nemen	 in	 de	 trainingsruimte.	 Het	 gebruik	 van	 kluisjes	 is	 voor	 eigen	 risico.	 Active	 fit	 and	more	 aanvaardt	 geen	 aansprakelijkheid	 voor	
goederen	 die	 uit	 een	 kluisje	 ontvreemd	 zijn.	 Na	 uw	 training	 dient	 u	 om	 hygiënische	 redenen	 uw	 eigendommen	 uit	 het	 kluisje	 te	
verwijderen.	Het	is	niet	toegestaan	goederen	in	uw	kluisje	achter	te	laten.	Achtergelaten	kleding	of	andere	eigendommen	worden	1	maand	
bewaard.		
14.	De	 kluisjes	mogen	 in	 geval	 van	 reden	 tot	 verdenking	 van	onregelmatigheden	 zonder	 enige	 toestemming	 van	wie	 dan	ook	 geopend	
worden.	
15.	 Tarieven	 worden	 jaarlijks	 per	 1	 september	 aangepast	 op	 basis	 van	 het	 consumentenprijsindexcijfer	 bepaald	 door	 de	 algemene	
prijsindex	diensten	m.b.t.	recreatie	en	sport	(09410)	en	muziek,	dans	en	sportlessen	(09413).	
16.	Active	fit	and	more	behoudt	zich	eveneens	het	recht	voor	om	zonder	opgaaf	van	redenen	personen	te	weigeren	c.q.	het	abonnement	
te	beëindigen.		
17.	 Lidmaatschapformulier:	 De	 persoonlijke	 gegevens	 van	 de	 leden	 zijn	 strikt	 vertrouwelijk	 en	 worden	 enkel	 en	 uitsluitend	 voor	
administratieve	doeleinden	van	Active	fit	and	more	gebruikt.	Deze	gegevens	worden	nooit	voor	commerciële	doeleinden	aan	derden	ter	
beschikking	gesteld.		
18.	Active	 fit	 and	more	behoudt	 zich	het	 recht	 voor	om	bovenstaande	algemene	 voorwaarden	 te	wijzigen.	Wijzigingen	 in	de	 algemene	
voorwaarden	worden	1	maand	van	tevoren	bekend	gemaakt.		
19.	Deze	voorwaarden	zijn	conform	leveringsvoorwaarden	van	Fit!vak	en	de	consumentenbond.	
20.	Bij	verlies	of	diefstal	van	uw	leden	pas	bent	u	verplicht	een	nieuwe	pas	aan	te	schaffen	á	10	euro.	
21.	 Indien	 u	 twijfelt	 over	 uw	 gezondheid	 of	 bekent	 bent	 met	 medische	 klachten	 adviseren	 wij	 u	 zich	 eerst	 te	 wenden	 tot	 uw	
huisarts/sportarts	voor	een	medische	check.		
22.	U	dient	zich	binnen	Active	fit	and	more	te	houden	aan	de	aanwijzingen	van	het	personeel.		
23.	Op	deze	voorwaarden	zijn	het	Nederlands	recht	van	toepassing	
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