
Algemene voorwaarden 

Artikel 1: Toepasselijkheid en definities 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle 
overeenkomsten die de Club aangaat en 
aangegaan is met een ieder die gebruik maakt of 
wenst te gaan maken van de door de Club 
aangeboden diensten.  

1.2 Onder de Club wordt Body & Mind Incorporated 
aan de Kerklaan 27, te Heemstede, bedoeld.  

1.3 Onder deelnemer wordt verstaan: eenieder die 
gebruik maakt of wenst te gaan maken van de door 
de Club aangeboden diensten.  

1.4 Onder abonnement wordt verstaan: de 
overeenkomst die een deelnemer met de Club 
aangaat op grond waarvan een deelnemer het recht 
verkrijgt gebruik te maken van de door de Club 
aangeboden diensten en faciliteiten en zich 
verplicht het abonnementsgeld te voldoen. 

Artikel 2: Abonnementsduur 

2.1 De abonnementen van de club wordt 
aangegaan voor minimaal 2 periodes van in totaal 8 
weken bij een Personal Training/Duo PT of 
Bootcamp abonnement en minimaal 3 periodes van 
in totaal 12 weken bij een Small Group 
abonnement.  

2.2.1 Het abonnement wordt automatisch verlengd 
met dezelfde aantal periodes. Het abonnement 
wordt stopgezet/aangepast bij een schriftelijke 
opzegging/aanpassing via de mail dat is voldaan 
vier weken vóór het einde van de totaal periode.  

2.3 Bij gebreke van het tijdig opzeggen op de in 
deze voorwaarden omschreven wijze blijft u 
verplicht de verschuldigde abonnementsgelden aan 
de Club te betalen, ook wanneer u geen gebruik 
maakt van de faciliteiten.  

2.4 Opzegging dient schriftelijk via de mail te 
geschieden. Opzeggingen door derden zijn niet 
geldig, indien gemachtigd. 

2.5 De deelnemer ontvangt na opzegging een 
bevestiging met de voor haar/hem geldende 
einddatum van het lidmaatschap. 

Artikel 3: Deactivering 

Indien u als gevolg van een blessure of ziekte in het 
geheel niet in staat bent van de diensten gebruik te 
maken, is het mogelijk op vertoon van een 
medische verklaring het abonnement te stoppen. 

Artikel 4: Openingstijden 

De Club is ten alle tijde gerechtigd de 
openingstijden, lesrooster en tarieven te wijzigen. 
Tijdens officiële feestdagen behoudt de Club het 
recht de Club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot 
vermindering van abonnementskosten of teruggave 

van abonnementsgelden. 

Artikel 5: Betaling 

5.1 De bedragen voor het Lidmaatschap worden 
vooraf geïncasseerd. Onze incasso’s vinden elke 
vier weken plaatst vanaf de start van het 
abonnement. 

5.2 In de situatie van een storno, bijv. als gevolg 
van onvoldoende saldo of om welke reden dan ook, 
wordt de incasso binnen 7 dagen nogmaals 
aangeboden. In een volgende situatie van een 
storno wordt € 7,50 adm. kosten in rekening 
gebracht en het lid krijgt de gelegenheid om het 
verschuldigde bedrag inclusief adm. kosten alsnog 
te voldoen. Indien het lid hierna in gebreke blijft, 
wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten 
die hieraan verbonden zijn, zijn voor rekening van 
het lid. De toegang wordt geblokkeerd zolang niet 
aan de betalingsverplichting is voldaan. De Club is 
gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie 
met het lid te beëindigen, zonder dat de 
betalingsverplichting vervalt. 

Artikel 6: Kledingvoorschriften en handdoek 
gebruik 

In de sportruimtes is het verplicht correcte 
sportkleding en schone sportschoenen te dragen. 
Daarnaast is het verplicht te allen tijde een 
handdoek te gebruiken. De directie behoudt zich 
het recht voor de leden hierop aan te spreken. 

Artikel 7: Orde 

De deelnemer dient zich te houden aan de door de 
Club gestelde reglementen en instructies met 
betrekking tot orde en discipline. Bij overtreding is 
de Club gerechtigd u de toegang tot de Club te 
ontzeggen en het abonnement direct te beëindigen, 
zonder dat u enig recht heeft op restitutie van reeds 
betaalde abonnementsgelden. 

Artikel 8: veiligheid en aansprakelijkheid 

Het gebruik van de faciliteiten binnen de Club        
geschiedt geheel op eigen risico. De Club is niet         
aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen in       
en om de Club. 

Artikel 9: Rookverbod 

Binnen de Club geldt een rookverbod. 

Artikel 10: Conformering overeenkomst 

De abonnementhouder/ster verklaart door 
ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst 
het door de Club opgestelde reglement na te leven 
en de instructies uit te voeren. 

Artikel 11: Overige bepalingen 

In alle situaties waarin bovenstaand reglement niet 
voorziet, wordt uitsluitend door de directie van 
de Club beoordeeld en beslist. 

 


