Lidmaatschapsformulier BIJ BRUURS 2020
Definities: Contractspartij1:

Bij Bruurs ofwel BB

Contractspartij 2:

het lid van 16 jaar of ouder

Artikel 1: ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen BB en het lid gesloten overeenkomsten en maken daar onverbrekelijk deel van
uit. Deze algemene voorwaarden vervangen alle vorige.
Artikel 2: LIDMAATSCHAP
2.1 Het lidmaatschap wordt aangevraagd d.m.v. het door de aanvrager volledig en waarheidsgetrouw invullen en ondertekenen van de lidmaatschapsovereenkomst van BB.
2.2 BB behoudt zich het recht voor aanvragen zonder opgaaf van redenen af te wijzen, waardoor geen lidmaatschap tot stand komt.
2.3 Het lidmaatschap is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en is beperkt tot wat tussen het lid en BB is overeengekomen.
2.4 Ieder lid van BB verplicht zich, bij wijziging van persoonlijke gegevens, om BB binnen tien dagen nadat de wijziging heeft plaatsgevonden te voorzien van correcte en recente
persoonlijke gegevens. Het lid is verplicht een pasfoto te laten maken van zichzelf, welke opgenomen wordt in het klantenbestand.
Artikel 3: SOORTEN LIDMAATSCHAPPEN
3.1 Enkel lidmaatschap: individueel lidmaatschap voor een enkele persoon vanaf 16 jaar.
3.2 Gezinslidmaatschap: A. twee personen die duurzaam samenleven (aantonen hiervan kan worden geëist bij inschrijving). B. gezinnen bestaande uit gehuwde ouders, of samenwonend
zoals vermeld onder punt a. met thuiswonende kinderen niet ouder dan 17 jaar. C. Broers en zusters, of twee broers of twee zussen, woonachtig op hetzelfde adres.
3.3 Een enkel lidmaatschap kan omgezet worden in een gezinslidmaatschap wanneer aan de daarvoor geldende voorwaarden is voldaan.
3.4 Een gezinslidmaatschap kan in twee enkele lidmaatschappen worden omgezet als niet langer aan de daarvoor gestelde voorwaarden wordt voldaan. Er vindt nimmer restitutie van
betaalde gelden plaats.
3.5 In het jaar dat jeugdleden een leeftijdsgrens overschrijden en dus ook meer lidmaatschapsgeld dienen te betalen overeenkomstig hun nieuwe leeftijdscategorie, wordt dit nieuwe
lidmaatschapsgeld automatisch doorberekend.
3.6 Het eGym lidmaatschap is een individuele toevoeging op het bestaande lidmaatschap. In een familielidmaatschap dient ieder lid van de familie wanneer gewenst dit lidmaatschap toe te
voegen.
3.7 Jeugd/kids lidmaatschap sporten t/m 15 jaar. Daarna dienen zij een enkel lidmaatschap af te sluiten met goedkeuring van een ouder of voogd.
Artikel 4: DUUR VAN HET LIDMAATSCHAP
4.1 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een, drie of twaalf maanden en wordt telkens na deze periode met een maand automatisch verlengd tegen de dan geldende
verleningstarieven. Dit geldt ook voor toevoegingen op het lidmaatschap
4.2 De overeengekomen lidmaatschapsperiode/toevoeging start op de eerste van de volgende maand. Voor de tijd tussen de datum van inschrijving en de eerste van de volgende maand is
een pro rata bedrag verschuldigd. De “ingangsdatum overeenkomst” op de lidmaatschapsovereenkomst/toevoeging is bepalend.
4.3 Opzegging van het lidmaatschap/toevoeging aan BB dient schriftelijk plaats te vinden in de club door middel van het opzegformulier. Mondelinge opzegging en opzegging per
e-mail worden door BB niet geaccepteerd.
4.4 Opzegging van het lidmaatschap of toevoeging aan BB dient uiterlijk één maand voor de afloopdatum van de overeengekomen periode te zijn geschied. Indien niet tijdig door
het lid is opgezegd wordt de overeenkomst met een maand verlengd en blijft het lid betaling plichtig.
4.5 Het lid ontvangt een schriftelijke bevestiging van de opzegging, welke tevens het bewijs is van de opzegging. Zonder deze bevestiging is de opzegging niet geldig.
De aanvraag tot opzegging via het opzegformulier geldt niet als bewijs van opzegging.
4.6 Voor langdurige afwezigheid door ziekte verzoeken wij u contact op te nemen met de ledenadministratie van BB voor regels geldende bij opschorting. Tijdens de opschorting blijft het lid
betaling plichtig; de periode die het lid niet heeft kunnen trainen wordt tegoed gegeven op de eerste dag dat het lid weer komt trainen.
Opschorting kan nooit met terugwerkende kracht.
4.7 Voor tussentijdse opzegging wegens verhuizing verzoeken wij u contact op te nemen met de ledenadministratie van BB.
4.8 De beslissing tot beëindiging, opschorting of verlening en het al dan niet verlenen van vrijstelling of restitutie van betaling in dat kader, wordt genomen door BB en is voor het lid bindend.
Artikel 5: BEWIJS VAN LIDMAATSCHAP
5.1 Elk lid is verplicht tegen betaling een bewijs van lidmaatschap een sportband aan te schaffen. Bij elk bezoek aan BB moet het clublid met de sportband correct inchecken.
5.2 Indien een sportband beschadigd of verloren is, dient er een vervangende sportband tegen vergoeding te worden aangevraagd.
5.3 Het is niet toegestaan dat enig ander persoon gebruik maakt van de sportband.
5.4 Alleen met uitdrukkelijke toestemming van de directie van BB, zal iemand die niet in bezit is van een geldige sportband, BB mogen betreden.
Artikel 6: TARIEVEN
6.1 De tarieven en andere financiële zaken van BB staan vermeld op de prijspresentatiekaart van BB, waarvan het lid verklaart kennis te hebben genomen en die onderdeel uitmaakt van
deze voorwaarden.
6.2 Steeds de laatste versie van de prijspresentatiekaart is geldend.
6.3 BB behoudt zich het recht voor, indien zij dit nodig acht, tarieven aan te passen. Deze aanpassing geschiedt minimaal een maal per jaar, en zal via de prijspresentatiekaart bekend worden
gemaakt. Of er moeten veranderingen doorgevoerd worden door de overheid die BB treffen, in dit geval is BB gerechtigd de tarieven te wijzigen. Aanpassingen van de tarieven geeft het lid
geen recht of reden om de overeenkomst tussentijds te beëindigen.
De aanpassing van lidmaatschapstarieven gaat in per de eerste maand van het verlengde lidmaatschap. Alle overige tarieven kunnen op elk gewenst moment door BB worden aangepast.
Artikel 7: BETALING
7.1 De kosten verbonden aan het gekozen lidmaatschap of toevoeging dienen maandelijks middels een automatische incasso dan wel ineens, middels factuurbetaling worden voldaan.
7.2 Elk lid betaalt lidmaatschapsgeld behorende bij het gekozen type lidmaatschap. Lidmaatschapsgelden zijn gebaseerd op maandbedragen.
7.3 Wanneer geopteerd wordt voor betaling middels automatische incasso van een bank- of girorekening van het lid, dient deze ervoor te zorgen dat er te allen tijde voldoende saldo op de
aangewezen bank- of girorekening aanwezig is om incasso mogelijk te maken. Bij het niet kunnen incasseren van enig termijn zal bij een tweede en opvolgende incassopogingen het
verschuldigde lidmaatschapsgeld worden verhoogd met € 7,50 administratiekosten per poging.
7.4 Bij niet tijdige betaling is het lid in verzuim en is het gehele nog openstaande bedrag van zijn of haar lidmaatschap direct opeisbaar. Tevens kan dan direct de toegang tot BB ontzegd
worden. Zodra de totale achterstand betaald is, kan het lid wederom gebruik maken van de faciliteiten alwaar hij/zij recht op heeft.
7.5. Restitutie van contributie (behoudens foutieve betalingen) is niet mogelijk. Dit geld eveneens indien er sprake is van overmacht aan de zijde van BB. Denk hierbija aan calamiteiten en
rampen.
Artikel 8: INTRODUCÉS
8.1 Clubleden die een premiumlidmaatschap hebben afgesloten voor twaalf maanden krijgen 2 introducékaarten.
8.2 Het lid en introducé melden zich bij de receptie van BB en vullen het daarvoor bestemde introducéformulier in.
8.3 Het lid is gedurende het verblijf bij BB verantwoordelijk voor het gedrag en de veiligheid van zijn of haar introducé. De directie van BB behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van
redenen een introducé de toegang te weigeren.
Artikel 9: GEDRAG VAN LEDEN
9.1 Leden zullen geen misbruik maken van apparatuur of faciliteiten welke de club biedt. Leden dienen zich te houden aan de huisregels die door BB zijn opgesteld. Eventuele beschadigingen
aan clubeigendommen, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, zullen volledig worden vergoed door de betreffende leden. Incorrect, ruw, agressief gedrag of het niet naleven
van de huisregels, kan leiden tot het beëindigen van het lidmaatschap.
Artikel 10: AANSPRAKELIJKHEID
10.1 BB sluit elke aansprakelijkheid voor schade die het lid uit krachten van de overeenkomst en/of directe samenhang daarvan ondervindt, tenzij die schade is veroorzaakt door grove
nalatigheid of opzet zijdens BB.
10.2 Het lid vrijwaart ter zake BB voor elke aanspraak ter zake geleden en/of te lijden schade, direct, indirect, materieel dan wel immaterieel. Een eventuele schade-uitkering zal zijn beperkt
tot het bedrag, dat de verzekeraar van BB ter zake uitkeert en het lid doet uitdrukkelijk afstand van al het andere of meerdere.
Artikel 11: OVERIGE BEPALINGEN
11.1 In het geval de voorwaarden van BB niet voorzien in een ontwikkeling en/of situatie heeft BB het recht daarover aanvullend te bepalen. Een aanvulling of wijziging op de algemene
voorwaarden geeft het lid geen recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.
11.2 Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
11.4 Geschillen worden enkel berecht door de rechtbank binnen het arrondissement waarbinnen BB gevestigd is.
11.5 BB is gerechtigd de algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen. Gewijzigde huisregels en algemene voorwaarden gelden per direct voor iedereen; zowel nieuwe lidmaatschappen
als reeds lopende lidmaatschappen.
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