ALGEMENE VOORWAARDEN
Door deze inschrijving erkent de inschrijver in te
stemmen met de algemene voorwaarden en de
huisregels, waarvan kennis werd genomen vóór de
inschrijving. Een afschrift van deze algemene
voorwaarden en huisregels kunnen ook steeds verkregen
worden op de receptie van ons centrum en ze kunnen
nagezien worden op onze website.
1. Body Fit bvba
De ruimte en de accommodatie wordt ter beschikking
gesteld van de leden met als hoofddoel het beoefenen
van fitness- en andere bewegingsactiviteiten.
2. Lidmaatschap, abonnementen en betalingswijze
Je wordt lid van Body Fit zodra deze overeenkomst
ondertekend wordt. Elk abonnement is strikt persoonlijk
en mag niet gebruikt worden door iemand anders. De
leden mogen alleen aan de activiteiten deelnemen die in
het abonnement inbegrepen zijn. Het lidmaatschap is
onderworpen aan indexaanpassingen.
 Lidkaart
Ieder lid dient zich bij elk bezoek aan te melden aan de
infobalie zodat het bezoek gevalideerd wordt en een
ticket wordt bekomen dat afgegeven dient te worden aan
de trainer of de lesgever. Uitgezonderd voor het
lidmaatschap danscursussen. Bij elk bezoek is het lid
verplicht de lidkaart bij zich te hebben.
Bij verlies, beschadiging of diefstal dien je tegen betaling
een nieuwe lidkaart aan te schaffen.
 Abonnementen fitness en groepslessen
De abonnementen zijn persoonlijk en geldig tot en met
vervaldatum. Het inschrijfgeld is in geen geval
terugvorderbaar.
 Lidmaatschap danscursussen
Zie algemene voorwaarden danscursussen.
3. Instap Fitness
 Ieder actief lid aan de fitness is verplicht het
instappakket (TGS-sleutel) aan te kopen. De sleutel is
bedoeld voor de klantenidentificatie, daarnaast kan
er op de sleutel de training, instelling en resultaat van
je activiteiten worden vastgelegd. Bij verlies,
beschadiging of diefstal van je sleutel, tijdens de duur
van je lidmaatschap, dien je tegen betaling een
nieuwe sleutel aan te schaffen. De cardio-toestellen
kunnen enkel bediend worden met een TGS-sleutel.
Body Fit bvba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade ontstaan door misbruik van de sleutel. De
TGS-sleutel is persoonlijk. De sleutel is over te zetten
van eigenaar mits een adminstratieve kost.
 Bij bezoek aan de fitness faciliteiten van Body Fit
bvba moet je je bij je aankomst melden met je TGSsleutel voordat je toegang krijgt tot de faciliteiten.
4. Betalingswijze
 Betalingswijze
De bijdrage voor lidmaatschap kan cash, via
overschrijving, domiciliëring, online via bancontact, via
payconic betaald worden.

Abonnementsverdeling
Inkom-en lidgelden:20% / gebruik douches en
kleedkamer: 10% / fitness onder begeleiding: 20% / niet
begeleid fitnessen: 50%
 Domicilliëring
Maandelijkse betaling kan enkel via domiciliëring mits
afsluiting van minimum 6 maand contract. De
abonnementen lopen steeds vanaf de 1ste tot de laatste
dag van de maand. Bij aanvang van het lidmaatschap
moet het resterende bedrag van de maand plus de
volgende maand steeds cash betaald te worden. Het
resterende bedrag van de maand wordt pro rata het
aantal resterende dagen van de huidige maand berekend.
Bij een abonnement met domiciliëring wordt een
mandaat ingevuld. De gekozen termijn kan vroegtijdig
stopgezet worden, mits een verbrekingsboete van 2x het
maandelijkse bedrag. Bij weigering van betaling wordt
eerst een factuur opgesteld met bijhorende
administratieve kost van 15 €. Bij verdere weigering van
betaling wordt dit doorgegeven aan de aangestelde
advocaat van Body Fit.
 Opzegging, duur en einde van het abonnement
Het abonnement kan niet beëindigd worden tijdens de
looptijd.
 Bevriezing abonnementen fitness en groepslessen
In geval van langdurige ziekte, zwangerschap, beroeps- of
schoolverplichtingen is bevriezing mogelijk vanaf 2 weken
tot maximum 1 jaar mits. Dit moet 1 week voor de
aanvang van de bevriezing aangevraagd worden en er

wordt een administratieve kost aangerkend. Dit werkt
niet met terugwerkende kracht. Bij abonnementen die
betaald worden via domiciliëring zal de betaling verder
lopen. Achteraf zal de periode herberekend worden.
 Stopzetten deelname danscursussen
Zie algemene voorwaarden danscursussen.

Niet-tijdige betaling
Bij niet-tijdige betaling van het lidgeld en eventuele
andere aan ons centrum verschuldigde bedragen, is van
rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is
een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet
+ 2%. Daarenboven is een schadebeding verschuldigd bij
niet-tijdige betaling van 12%, met een minimum van €
100. Indien Body Fit zijn verplichtingen tegenover de
klant niet nakomt, betaalt Body Fit ook bovenstaande
kost.
5. Verzekering
Ieder lid verzekert zichzelf voor persoonlijke ongevallen,
en dit via zijn eigen verzekeringsmakelaar. Voor gevallen
niet gedekt door de polis of voor hogere bedragen dan
deze voorzien in de dekking, wordt uitdrukkelijk
overeengekomen dat Body Fit bvba daarvoor niet kan
worden aangesproken, behoudens haar opzet, haar grove
schuld
of
die
van
haar
werknemers
of
verantwoordelijken, zonder afbreuk te doen aan haar
wettelijke aansprakelijkheid.
6. Beperkte verantwoordelijkheid
 Ieder lid dient verantwoordelijk om te gaan met de
eigen lichamelijke conditie. Body Fit bvba, noch zijn
werknemers
of
verantwoordelijken
kunnen
verantwoordelijk gesteld worden voor de dood, een
persoonlijk letsel of de ziekte van leden, hun kinderen
en gasten optredend op het grondgebied van de club
of bij activiteiten georganiseerd door Body Fit bvba
op verplaatsing.
 Body Fit bvba, noch zijn werknemers of
verantwoordelijken kunnen verantwoordelijk gesteld
worden voor verlies, de beschadiging of diefstal van
goederen op het grondgebied van de club. Berg al
jouw waardevolle voorwerpen altijd op in de
daarvoor bestemde lockers.
 Schade toegebracht aan de inventaris, de apparatuur
of het gebouw is verhaalbaar bij het lid die de schade
veroorzaakt
op
grond
van
wettelijke
aansprakelijkheid.
 Bij brandalarm dienen de gebruikers zich zo spoedig
mogelijk te begeven naar de uitgang of
nooduitgangen. Deze zijn aangeduid via iconen en
vind je ook terug op het evacuatieplan dat per niveau
uithangt.
7. Medische toestand van de leden
 Het lid verklaart hierbij dat hij of zij in goede
gezondheid is en dat hij of zij geen enkele medische
of andere reden heeft die hem of haar zouden
kunnen verhinderen om deel te nemen aan fysieke
activiteiten en dat het leveren van een fysieke
inspanning geen schade kan berokkenen aan zijn of
haar gezondheid, veiligheid en/ of fysieke conditie.
 Er mag geen gebruik gemaakt worden van de
accommodaties en activiteiten indien men lijdt aan
een infectie, een besmettelijke ziekte of wanneer het
lid letsels heeft zoals open wonden, open zweren e.a.
waarbij er een risico bestaat dat het de gezondheid,
de veligheid of de fysieke conditie van de andere
leden zou schaden.
8. Gedrag
 De leden en gasten zullen de club en haar uitrusting
met respect behandelen en het advies van het
personeel, de groepslesgevers en de instructeurs
volgen.
 Brutaal, onverantwoord of agressief gedrag zal altijd
de beëindiging van de overeenkomst tot gevolg
hebben. Body Fit bvba heeft het recht om een
bezoeker, gast of lid de toegang te weigeren. In dat
geval zal geen schadevergoeding verschuldigd zijn
aan het lid.
9. Reservaties groepslessen
 Alle leden kunnen reserveren voor de groepslessen
ten vroegste 3 weken voor aanvang van de les. Indien
er gereserveerd wordt en niet tijdig (minimum 2 uur
voor aanvang van de les) geannuleerd wordt, zal de
beurt in geval van een beurtenkaart, aangerekend
worden. In het geval van een maand-abonnement
wordt de abonnementsduur met 2 dagen





verminderd. Per jaar kan men 2x te late annulaties
kosteloos laten doorgaan.
De lessen gaan niet door bij minder dan 7 personen,
behalve voor de cursussen. Wordt een les
geannuleerd wordt je via sms of mail verwittigd. Body
Fit bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden
indien de les wordt geannuleerd.
Indien het lid niet opdaagt voor een begeleiding of
afpraak (o.a: pedicure, endermologie, trilplaat,
zonnebank, sauna...) zullen de kosten aangerekend
worden.

10. Minimumleeftijd
Kinderen jonger dan 14 jaar mogen geen gebruik maken
van de faciliteiten, uitgezonderd voor de speciaal voor die
leeftijdscategorie georganiseerde cursussen. Kinderen
van 12 tot 14 jaar kunnen onder begeleiding van een
meerderjarig, betalend lid deelnemen aan de
groepslessen of cursussen volwassenen.
11. Overige voorwaarden
 Dit reglement is eveneens geldig bij betaling per
beurt.
 Body Fit bvba behoudt zich het recht voor om
personen te weigeren.
 Body Fit bvba behoudt zich het recht voor tarieven en
Algemene Voorwaarden te wijzigen. Aan acties of
speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf
nimmer rechten worden ontleend.
12. Betwisting
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van
Ieper bevoegd.
13. Huisregels
 Ieder nieuw lid is verplicht de intake procedures zoals
bepaald door Body Fit bvba te ondergaan.
 Het is verplicht een handdoek te gebruiken tijdens
het trainen op de toestellen en tijdens de
groepslessen. Dit is niet alleen hygiënischer voor
jezelf maar ook voor anderen. Indien je erg zweet
wordt er gevraagd om het toestel te reinigen en in
een deftige staat achter te laten.
 Gelieve tijdig aanwezig te zijn in de groepslessen. De
opwarming is zeer belangrijk om blessures te
voorkomen.
 Aangepaste sportkledij is noodzakelijk en propere
indoor sportschoenen zijn verplicht.
 Maak voor het opbergen van waardevolle
voorwerpen gebruik van de af te sluiten lockers. Na
het gebruik van de faciliteiten wordt de locker terug
geledigd. Na sluitingstijd wordt de inhoud van nietlege lockers verwijderd.
 Het is niet toegestaan te roken in het centrum.
 Uit hygiënisch oogpunt is het niet toegestaan
etenswaren te nuttigen in de zalen.
 Eigen drank is niet toegestaan in de fitnessruimte.
 Leg na de training losse onderdelen (gewichten,
halters, matten e.d.) terug op hun plaats.
 Kinderen zijn niet toegelaten in de fitnessruimte.
 Gelieve na gebruik de douches en de kleedkamers in
een deftige staat achter te laten.
Overmacht
In geval van overmacht is Body Fit niet verantwoordelijk
eventuele verplichtingen na te komen en worden deze
opgeschort voor de duur van overmacht. Aanspraak op
schadevergoeding in het geval van overmacht is
uitgesloten.

