Algemene huisregels FIT MET BAS
1. Met het deelnemen aan trainingen van FIT MET BAS wordt je geacht de huisregels te kennen en deze na te leven.
2. De aanwijzingen van Bas en het (mogelijk overige) personeel dienen strikt te worden opgevolgd.
3. Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
4. Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
5. Roken en het gebruik of verspreiden van verboden middelen is niet toegestaan.
6. Schade toegebracht aan inventaris of het gebouw door de klant waar de training wordt gegeven, zal op de klant worden verhaald.
Het betreden van de trainingsruimte (kan ook buiten zijn) is geheel op eigen risico. FIT MET BAS is niet aansprakelijk voor verlies,
diefstal of schade van je eigendommen, noch voor letsel of schadelijke gevolgen voorvloeiende uit een bezoek aan de
trainingsruimte of het volgen van training waar dan ook van FIT MET BAS.
7. Iedereen dient zich sportief en respectvol te gedragen.
8. FIT MET BAS is altijd bevoegd, wegens haar moverende redenen, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen en/of de
lidmaatschap overeenkomst per direct op te zeggen.
Algemene voorwaarden FIT MET BAS
Artikel 1 : Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle overeenkomsten
tussen FIT MET BAS (kvk nummer: 77550196) en de klant.
1.2. Onder klant wordt verstaan: de deelnemer aan de personal trainingen of andere trainingen (incl. groepslessen) van FIT MET
BAS.
1.2. Door het sluiten van een overeenkomst met FIT MET BAS verklaart de klant akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden,
nader te noemen: "voorwaarden".
1.3. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden.
1.4. De voorwaarden worden bij het afsluiten van een lidmaatschap geleverd. Daarnaast zijn de voorwaarden op de website
www.fitmetbas.nl te raadplegen.
1.5. Indien een bepaling of een gedeelte ervan vernietigd wordt of nietig wordt verklaard, zal alleen die bepaling of dat gedeelte
buiten toepassing worden verklaard. De overige bepalingen blijven onverkort van kracht.
Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst
2.2. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. De klant is verplicht de juiste, nauwkeurige en actuele gegevens
te verschaffen die van hem of haar worden verlangd bij het aangaan van de overeenkomst. De klant is aansprakelijk voor de
juistheid van de gegevens. Eventuele schade voortvloeiende uit de onjuistheid van de gegevens kan op de klant worden verhaald.
2.3. Aanmelding als klant vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen (strippenkaartonline.nl) en de betaling
succesvol te voltooien. Bedrijven zullen voordat de training wordt gegeven, middels email, een akkoord op de offerte geven.
2.4. FIT MET BAS behoudt zich het recht om een overeenkomst niet aan te gaan of eventueel te ontbinden. Indien FIT MET BAS een
beroep doet op het recht tot ontbinden/weigeren, dan deelt FIT MET BAS dit binnen redelijke termijn mede aan de klant.
2.5. De strippenkaart bij FIT MET BAS is persoonsgebonden en niet-overdraagbaar.
2.6. Ingeval van minderjarigheid is een handtekening van de voogd en/of ouder verplicht.
Artikel 3: Gezondheid
3.1. De klant is verplicht FIT MET BAS te vergewissen van enige medische klachten tijdens, voor of na de training. Als de klant
lichamelijke klachten heeft, zwanger is of een blessure heeft, dan wendt hij/zij zich eerst tot een huisarts. Bij een positief advies van
de huisarts kan het lid deelnemen.
3.2. De klant verklaart door de aankoop van de trainingen naar beste weten gezond te zijn en fysiek in staat om de instructies van FIT

MET BAS zonder schade voor zijn/haar gezondheid te kunnen opvolgen.
3.3. FIT MET BAS is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door een onjuiste en/of onvolledige informatieverstrekking door
de klant met betrekking tot de lichamelijke gesteldheid.
Artikel 4: Tarieven
4.1. De actuele tarieven staan vermeld op de website.
4.3. FIT MET BAS is gerechtigd om de tarieven te wijzigen.
Artikel 5 : Betaling
5.1. Bij het aangaan van de overeenkomst geschiedt de betaling (vooruit).
Artikel 6: Duur contract en opzegging
6.1. Een stippenkaart is 3 maanden geldig, de geldigheid gaat direct in na (online) betaling.
6.2. Het niet volgen van de trainingen, danwel ontevredenheid over de trainingen geeft de klant geen recht op restitutie van reeds
betaalde bedragen.
Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1. FIT MET BAS is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van klanten opgelopen tijdens de
groepsles, training of activiteit.
7.2. FIT MET BAS kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van doelen.
7.3. De klant is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een slechte medische gezondheid of uit het niet opvolgen van instructies
gegeven door FIT MET BAS .
7.4. De klant vrijwaart FIT MET BAS van directe en/of indirecte, materiele en/of immateriële schade die hij/zij bij anderen
veroorzaakt.
7.5. De klant is aansprakelijk voor elk handelen, nalaten en/of vanwege door de klant meegebrachte derde(n), in strijd met de
algemeen aanvaarde gedragsregeling. FIT MET BAS is dan gerechtigd om de overeenkomst per direct te ontbinden, zonder recht van
de klant op restitutie van reeds betaalde tarief/strippenkaart.
Artikel 8 – Overmacht, vakanties, wijzigingen lesrooster en algemeen erkende feestdagen
8.1. Ingeval van overmacht is FIT MET BAS bevoegd de trainingen op te schorten, zulks door dit aan de klant mede te delen en
zonder dat FIT MET BAS gehouden is tot schadevergoeding, mits dit in het kader van de redelijkheid en billijkheid niet rechtvaardig
zou zijn.
8.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet kan worden toegerekend, omdat zij niet is te wijten aan zijn
schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
8.3. FIT MET BAS is behoudt zich het recht om tijdens vakantie, ziekte etc. een andere trainer in te zetten. Deze exacte vakantie van
FIT MET BAS en de daarmee (eventueel) te vervallen trainingen worden binnen redelijke termijn aan de klant medegedeeld. De klant
kan de vervallen trainingen op een ander tijdstip inhalen.
Artikel 9 – Privacy
9.1. Alle persoonsgegevens worden gebruikt ter afhandeling van de overeenkomst en zullen op geen enkele wijze aan derden
verstrekt worden.
9.2. FIT MET BAS verplicht zich jegens de klant om strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot de ontvangen
informatie van en over de klant.
9.3. FIT MET BAS maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, waar visuele content op wordt geplaatst. Bij het aangaan van
de overeenkomst geeft de klant toestemming dat tijdens de trainingen foto's en/of video's gemaakt kunnen worden. Wilt de klant
dit niet, dan kan hij of zij dit aangeven via een mail naar fit@basvandenmuijsenberg.nl.
Artikel 10 – Competentie
10.1 Op alle overeenkomsten met FIT MET BAS is het Nederlands recht van toepassing.
Fouten in deze voorwaarden zijn voorbehouden.
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