Algemene Voorwaarden
Artikel 1:
Uw abonnement wordt aangegaan voor een looptijd van het
aantal gekozen maanden, geteld vanaf de ingangsdatum (per de
e
1 van de maand) lidmaatschap. Na de eerste looptijd wordt uw
abonnement automatisch omgezet in een abonnement voor
onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één
(kalender)maand. Behalve als u zich inschrijft voor 24 maanden
ineens. U betaalt dan een lager tarief, maar heeft dan pas na 24
maanden een opzegtermijn van één (kalender)maand.
Het tarief per maand van uw abonnement is gebaseerd op 3, 6,
12 of 24 maanden looptijd.
Opzegging van uw abonnement kan alleen schriftelijk (met uw
handtekening) en nooit digitaal. U ontvangt ALTIJD een
bevestiging van uw opzegging thuisgestuurd. Wij adviseren
nadrukkelijk uw opzegging aangetekend te versturen naar
Fit&Go of deze persoonlijk af te geven (u krijgt ook altijd een
bewijs van inlevering opzegging op papier mee).
Tussentijdse beëindiging van uw abonnement is alléén mogelijk
op medische gronden met als bewijs een doktersverklaring, of
bij verhuizing buiten een straal van 20 km van Fit&Go, met als
bewijs een kopie van de inschrijving in de nieuwe gemeente.
Ook bij een dergelijke tussentijdse beëindiging geldt een
opzegtermijn van één kalendermaand.
Administratiekosten (€ 20,00) worden doorberekend.
Lidmaatschapswisseling ‘Upgrade’ van uw lidmaatschap naar
een duurder abonnement mag éénmalig plaatsvinden vanaf 3
maanden na inschrijfdatum of verlengingsdatum. Er wordt een
nieuw abonnement voor eenzelfde termijn (12 of 24 maanden)
afgesloten met een nieuwe ingangsdatum. ‘Downgrade’ van het
abonnement is niet mogelijk.
Artikel 2:
e
Het abonnementsgeld dient u maandelijks, uiterlijk op de 1
werkdag van de kalendermaand, bij vooruitbetaling (via
automatische incasso) te voldoen. Bij niet tijdige betaling
worden alle voor de resterende duur van het abonnement
verschuldigde maandtermijnen opeisbaar en dient u deze
binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Fit&Go te voldoen.
Indien Fit&Go over dient te gaan tot incasso van haar vordering
op u, bent u tevens alle (buiten)gerechtelijke incassokosten en
de wettelijke rente verschuldigd.
Artikel 3:
Wanneer een maandelijkse incasso wordt gestorneerd brengt
Fit&Go een bedrag van € 5,00 aan administratiekosten per
e
‘stornering’ in rekening. Bij een te late betaling (na de 1 van
betreffende maand) of bij pin betaling wordt eveneens € 5,00
aan administratiekosten geïncasseerd.
Artikel 4:
U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het
abonnementsgeld. In geval van een langdurige blessure of
letsel kan met schriftelijke toestemming van Fit&Go het
e
abonnement per de 1 van de maand tijdelijk ‘bevroren’ worden
(dit geldt niet voor bijvoorbeeld studie, stage, werk, vakantie
etc.) en is alleen mogelijk na het overleggen van een
doktersverklaring. Hiervoor gelden kosten per maand.
Het bevriezen kan nooit met terugwerkende kracht. De
vervaldatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt
verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de
duur van de tijdelijke bevriezing/stopzetting.

Artikel 5:
Fit&Go is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de
prijzen te verhogen met maximaal 5%. De tariefswijziging is
geen reden om het abonnement voortijdig te beëindigen.
Tevens is Fit&Go gerechtigd wijzigingen in- en aanvullingen op
deze voorwaarden aan te brengen. Deze zullen bindend zijn 30
dagen nadat daarvan melding is gedaan. Indien u niet akkoord
gaat met deze wijzigingen en aanvullingen dient u dit binnen 30
dagen schriftelijk t.a.v. de directie te melden.
Artikel 6:
o Te allen tijde geldt het gebruikelijke huishoudelijk reglement
van Fit&Go. Ieder lid verplicht zich die in acht te nemen (zie
achterzijde lidmaatschapsovereenkomst).
o Fit&Go is gerechtigd het abonnement eenzijdig voortijdig te
beëindigen in geval het lid zich ondanks waarschuwing bij
herhaling niet aan de huisregels houdt, dan wel zich zodanig
misdraagt dat van Fit&Go in redelijkheid voortzetting van het
abonnement niet kan worden gevergd.
o Het abonnement is strikt persoonlijk en kan niet worden
overgedragen. Toegang fitnessclub uitsluitend met
persoonlijke sportkaart.
o Fit&Go is bevoegd de openingstijden van de club tijdelijk of
blijvend te wijzigen en de fitnessclub geheel of gedeeltelijk af
te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen, zondagen,
(zomer)vakanties, calamiteiten, ziekte, verbouwing en/of
interne opleidingsdagen. Fit&Go kan dit compenseren door u
kosteloos op dat bewuste moment gebruik te laten maken
van de faciliteiten van een andere sportclub: Den Edel Sport,
Sniepweg 13h in Waddinxveen.
o De openingstijden zijn aan verandering onderhevig en
kunnen aangepast worden als er voor bepaalde tijdstippen
een sterk verminderd of juist vermeerderd animo is.
o Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van
toepassing. Indien een bepaling uit de
abonnementsovereenkomst en/of de algemene
voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid
van de gehele overeenkomst aan.
o Aanvaarding van het abonnement geschiedt onder
voorbehoud van de goedkeuring van directie van Fit&Go.
Artikel 7:
Ieder gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van Fit&Go
geschiedt voor eigen risico. Ieder lid dient zelf voor gebruik van
welke voorziening dan ook, of deelname aan welke activiteit
dan ook, zich er van te vergewissen of gebruik of deelname
voor hem/haar (medisch) verantwoord is.
Artikel 8:
Aangezien Fit&Go een basis fitnessclub is, waar de leden
zelfstandig trainen, is de minimale leeftijd 17 jaar. Voor
personen jonger dan 17 jaar raden wij aan speciale
jeugdfitnesslessen onder begeleiding te volgen bij Den Edel
Sport alvorens zelfstandig te trainen.
Artikel 9:
Voor extra services, zoals introductielessen, Personal Training,
gebruik douches, Better Belly, groepslessen, persoonlijke
begeleiding/schema’s e.d., kunt u tegen meerprijs ook bij
Fit&Go terecht. Hiervoor gelden aparte tarieven en zijn niet
automatisch onderdeel van uw fitnessabonnement. Prijslijst
ligt ter inzage bij de balie van Fit&Go.
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