
 

Algemene Voorwaarden AvB Sports 

1 Definities 
1.1 Club: Ondernemer AvB Sports (ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nr: 56379498 
1.2 AvB Sports Incassant-id: NL25ZZZ563794980000 voor Sepa machtiging. Bankreknr: NL44 RABO 017364679 
1.3 Lid / Leden of u: Consument / ondergetekend lid.  
1.4 Overeenkomst: Overeenkomst tussen Club en lid. 
 
2 Toepasselijkheid en info 
Alle leden ontvangen via de mail de algemene voorwaarden bij inschrijving. Deze voorwaarden zullen tevens in 
de club aanwezig zijn ter inzage. Leden wordt geacht om de algemene voorwaarden te lezen. 
2.1 Door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en 
het geldende Club (of huishoudelijk) reglement welke van tijd tot tijd naar eigen goeddunken gewijzigd kan 
worden door de club. 
2.2 U zult worden toegelaten tot de Club en haar faciliteiten op voorwaarde dat u voldoet aan de 
lidmaatschapsbetalingen. Indien dit niet het geval is, kunt u niet worden toegelaten tot de club. Pas als deze is 
voldaan mag u weer gebruik maken van de Club. 
2.3 U begrijpt dat het risico van letsel door groeps- en fitnessactiviteiten en het gebruik van fitnessapparatuur 
aanwezig is. Wanneer uzelf een letsel heeft dan dient u hiervan een bewijs te hebben van arts of medisch 
instelling en/of vooraf aan te geven. 
2.4 Wanneer u begeleiding wilt en/of handvaten in vorm van een trainingsschema dan zijn deze op aanvraag. 
Hierbij zal ook het desbetreffende apparatuur uitgelegd worden. 
 
3 Lidmaatschap 
3.1 Het lidmaatschap is persoonsgebonden en daarom niet overdraagbaar, niet verhandelbaar en niet 
restitueer baar. 
3.2 Het lidmaatschap geeft leden recht om 7 dagen per week (zie hiervoor de openingstijden) gebruik te maken 
van alle beschikbare sportfaciliteiten binnen het gekozen lidmaatschap. 
3.3 Het lidmaatschap is 12 mnd geldig. Bij afsluiting van het lidmaatschap gaat het lidmaatschap met ingang 
van de eerste dag van de maand in. Start men in een lopende maand dan betaalt met een gedeelte van de 
maand (restbedrag) en start de duur van het lidmaatschap op de eerste dag van de volgende opvolgende 
nieuwe maand. 
3.4 AvB Sports behoudt zich het recht voor een verzoek tot lidmaatschap te weigeren. 
3.5 Indien u als lid heeft gekozen voor een lidmaatschapsperiode van een langere periode en deze eerder 
wenst op te zeggen met een opzegtermijn van 1 mnd, her berekenen wij op basis van de daadwerkelijke 
afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) lidmaatschapsbijdrage. U voldoet de 
herberekening voor de einddatum opzegging. 
 
4 Duur 
4.1 Wanneer u lid wordt van de Club, gaat u akkoord met de minimale lidmaatschapsperiode vanaf de 
vastgestelde ingangsdatum tot de vastgestelde einddatum. (de “lidmaatschapsperiode”). Na de vastgestelde 
einddatum zal het lidmaatschap en de betalingsverplichting stilzwijgend telkens met een volledige maand 
worden verlengd, tenzij u uw lidmaatschap beëindigd door het geven van een schriftelijke verklaring welke een 
volledige maand voor afloop van de einddatum is ontvangen. 
 
5 Lidmaatschapsgelden 
5.1 Het lidmaatschapsgeld wordt vooraf overeengekomen 
5.2 Eventuele prijsverhogingen worden minimaal door de Club twee weken voorafgaand bekend gemaakt. 
5.3 Er is geen mogelijkheid bij prijsverhogingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie noch op 
prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Deze indexering is van 
toepassing op alle lopende lidmaatschappen ongeacht de looptijd.  
 
6 Verzuim en te late betaling 
6.1 De verschuldigde lidmaatschapsgelden worden in rekening gebracht en worden voldaan op de wijze zoals is 
overeengekomen. Mocht u in gebreke blijven om enige betaling te voldoen zoals overeengekomen in de 



 

overeenkomst, zal de club het recht hebben om het overgebleven gedeelte van de aangegane overeenkomst 
waarvan de looptijd nog niet is verstreken in te vorderen. De kosten, waaronder een incassobureau, 
gerechtelijke kosten en advocaatkosten zijn voor het lid. 
6.2 Indien het lid niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Club bevoegd om het lid de toegang tot de 
club en faciliteiten te ontzeggen. De betalingsverplichting blijft bestaan. 
 
7 Opschorting van het lidmaatschap 
7.1 Als u niet in staat bent om gebruik te maken van de faciliteiten van de Club i.v.m. ziekte of aantoonbaar 
letsel, kunt uw lidmaatschap (tijdelijk) laten stopzetten voor een aaneengesloten periode van tenminste 1 
maand en maximaal de looptijd van de ziekte of andere beperking. We hebben het recht om een schriftelijk 
bewijs behandelend arts, specialist of behandelkaart o.i.d. te vragen ter bevestiging van u ziekte of 
aantoonbaar letsel. Een tijdelijke stopzetting tijdens de lidmaatschapsperiode zal de lengte van de verbintenis 
met de duur van de stopzetting verlengen. 
7.2 Opschorten van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht. 
 
8 Beëindiging 
8.1 U kunt deze overeenkomst beëindigen onder de volgende omstandigheden: 
Algemeen: 
U kunt uw lidmaatschap beëindigen door AvB Sports minimaal 1 maand van te voren schriftelijk op de hoogte 
te stellen. Deze verstrijkt op de einddatum van de lidmaatschapsperiode of aan het eind van de eerst volgende 
maand. Annuleren van uw incasso-opdracht voor de betaling van vergoedingen is niet voldoende en vormt 
geen bewijs van schriftelijke kennisgeving.  
Medisch: 
U kunt deze overeenkomst beëindigen door AvB Sports minimaal 1 maand van te voren schriftelijk op de 
hoogte te stellen.  Als u niet in staat bent om d Club te gebruiken als gevolg van een ernstige ziekte of letsel. 
AvB Sports heeft het recht om een doktersverklaring of behandelbewijs te vragen. 
Verhuizing: 
Als u binnen de lidmaatschapsperiode verhuist buiten de straal van 20 km van de locatie van de club en u 
beslist dat het niet praktisch is voor u de Club te blijven bezoeken, u het recht heeft om deze overeenkomst te 
beëindigen door minimaal 1 kalendermaand van te voren een schriftelijk bewijs van inschrijving bij de 
gemeente waarnaar u verhuisd te geven aan AvB Sports waardoor de overeenkomst zal eindigen op de laatste 
dag van de eerstvolgende maand. 
8.2 Tussentijdse opzegging door de club is met onmiddellijke ingang mogelijk indien: 
- het lid een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijk clubreglement schendt, 
tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of: 
- het lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de club of jegens een ander clublid of teamlid van de club 
Het resterende lidmaatschapsgeld wordt in deze gevallen niet terugbetaald. Daarnaast wordt eventuele schade 
op het betreffende lid verhaald. 
8.3 Indien de ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de ondernemer 
mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van1 maand. Het resterende lidmaatschapsgeld wordt in dat 
geval terugbetaald. 
 
9 Veiligheidsvoorschriften 
9.1 U bent verplicht om de veiligheidsfuncties van de apparatuur in acht te nemen. Als u niet zeker weet hoe u 
een apparaat dient te gebruiken, kunt u instructies krijgen van het personeel. 
9.2 Beledigende taal, bedreigend of gewelddadig gedrag, misbruik van apparatuur, het gebruik van alcohol of 
illegale middelen en roken op de club kan leiden tot schorsing of beëindiging van uw lidmaatschap. In dit geval 
zal u verplicht zijn de volledige contributie voor de rest van de lidmaatschapsperiode te betalen. 
9.3 De leden moeten alle veiligheidsmededelingen lezen die weergegeven zijn in de club. In het bijzonder moet 
u zich houden aan alle instructies met betrekking tot het veilig en correct gebruik van elk item van 
fitnessapparatuur in de club. U bent bewust van het feit dat de club op tijden onbemand is en op zulke 
momenten dient u geen fitnessapparatuur te gebruiken waarmee u niet vertrouwt bent.  
 
10 Gasten 
10.1 U kunt tijdens bemande uren altijd een gast laten kennismaken mat AvB Sports. U kunt dit vooraf melden 
bij één van onze clubteamleden. 



 

10.2 U geeft de gegevens van de gast aan het team door en wij nemen contact op met uw gast of wij geven 
gelijk een rondleiding en informatie bij het bezoek van uw gast tijdens de bemande uren. 
 
11 Gedrag 
11.1 Leden en gasten dienen de apparatuur en faciliteiten te gebruiken conform de regels en overeenkomst de 
aanwijzingen. Leden en gasten mogen geen misbruik maken van de apparaten en faciliteiten van de club. 
Schade aan het eigendom van de club wordt verhaald op leden of gasten die deze schade veroorzaken.  
11.2 Aanstootgevend, grof of beledigend gedrag kan leiden tot het beëindigen van het lidmaatschap. 
11.3 Alle leden en hun gasten dien een handdoek mee te nemen naar de sportruimte om na het trainen het 
apparatuur schoon te maken ten behoeve van de volgende gebruiker. 
11.4 Alle leden dienen schone sportschoenen te dragen welke alleen in de club gebruikt worden (binnen 
schoenen)  
 
12 Verplichtingen van de club 
De club staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst.  
De club onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud. 
De club staat ervoor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs 
mag worden verwacht. 
De club zorgt ervoor dat er voldoende EHBO middelen aanwezig zijn.  
 
13 Verplichtingen van het lid 
Het lid houdt zich aan de door de club gegeven instructies en een eventueel geldend reglement. 
Het lid dient een medisch-contra indicatie voor fitness te melden aan de club. 
Het lid dient de aanwijzingen van de club c.q. door aangestelde medewerkers op te volgen.  
Het is het lid niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten waarmee het lid niet bekend is. 
Indien het lid niet bekend met één of meerdere faciliteiten, dan dient het lid dit aan de teamleden van de club 
kenbaar te maken, zodat er uitleg gegeven kan worden.  
In alle ruimtes van de club is een rookverbod van toepassing. 
Het lid dient wijzigingen in het postadres, e-mail adres, bankrekeningnummer en telefoonnummer en de 
gezinssituatie tijdig schriftelijk of elektronisch aan de club mee te delen. 
 
14 Tussentijdse wijziging 
De club kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. De club zal de 
voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren aankondigen.  
Bij wijzigingen zoals benoemd, ten nadele van het lid heeft het lid gedurende 4 weken na de aankondiging het 
recht om het lidmaatschap zonder opzegtermijn te beëindigen  tenzij de wijziging een beëindiging niet 
rechtvaardigt. 
Indien voorgenoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde lidmaatschapsgeld 
terugbetaald.  
 
15 Overig 
15.1 Auto’s die geparkeerd staan op de parkeerplaats van de club of elders op het terrein en alles wat zich in de 
auto’s bevindt wordt op eigen risico achtergelaten. De club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
schade/inbraak of verlies. Ook enig letsel wat een lid opdoet op het terrein is AvB Sports hier niet aansprakelijk 
voor. Het terrein wordt betreden op eigen risico. 
 15.2 U kunt de club niet aansprakelijk stellen voor verlies, schade, letsel of diefstal van uw eigendommen 
tijdens het bezoek aan de club en het gebruik van de faciliteiten van de club. 
15.3 Persoonsgegevens worden gebruikt voor de ledenadministratie, het maken van een persoonlijk 
trainingsprogramma en het informatie geven van wijzigingen, acties etc. m.b.t. het sporten of activiteiten bij of 
van de club. De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend 
voor administratieve doeleinden gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan 
derden ter beschikking gesteld. 
 
16 Toepasselijk recht 
Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van 
toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald. 


