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Algemene voorwaarden
Aansprakelijkheid
Het advies is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen.
Voeljefit is NIET aansprakelijk voor enig letsel, of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke
oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Voeljefit.
Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. U wordt geadviseerd om zich
hiertoe treffend te verzekeren. Vraag meer info bij uw verzekeringsmakelaar. Noch het bedrijf, noch zijn medewerkers
kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de
studio.
Voeljefit huisreglement
Het lid is bekend dat Voeljefit bepaalde huisregels hanteert. Deze huisregels zijn aanwezig in de studio en kunnen indien
gewenst opgevraagd worden bij Belinda.
Voeljefit kan te alle tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.
Algemeen
Op alle door Voeljefit gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Het lid mag gedurende de
openingstijden trainen, rekeninghoudend met de geldende huisregels. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de
club op vertoon van een geldig lidmaatschap.
Lidmaatschapgelden
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Voeljefit worden overgedragen.
Het lidmaatschapsgeld dient door het lid via automatische incasso te worden voldaan, op maandbasis dan wel desgewenst
voor een bepaalde duur.
Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag Voeljefit een bedrag van 5 euro aan administratiekosten in rekening brengen
om het bedrag alsnog te incasseren. Het lid kan de studio niet gebruiken tot het moment zijn vervallen schuld is voldaan.
Voeljefit biedt verschillende kortingsvormen (o.a. gezinskorting) aan op haar lidmaatschappen. Per lidmaatschap kan
slechts een kortingsvorm worden toegekend. Het lid is verplicht om te bewijzen dat hij/zij in aanmerking komt voor een
korting en alle wijzigingen die van invloed zijn op de toekenning van de korting onmiddellijk aan Voeljefit mede te delen.
Na 1 jaar lidmaatschap zal het maandelijkse lidmaatschapgeld met 2 euro worden verlaagd gedurende een periode van 5
jaar lidmaatschap achtereenvolgend. Dit geldt alleen op het hoofdlidmaatschap onbeperkt sporten. Dus niet op kortingen
of overige acties.
Beëindiging lidmaatschap
Opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Er is een opzegtermijn van 1 maand. Bijv. word er in juni opgezegd dan zal de
incasso per 1 augustus stoppen. Lidmaatschap dat gedowngrade word kan niet direct worden opgezegd, hier geld 2 maand
opzegtermijn.
Tijdelijk stopzetten van lidmaatschap
Tijdelijk stopzetten door ziekte of door met Belinda overeengekomen afspraken kan maximaal 3 maanden daarna zal de
incasso automatisch worden geactiveerd. Ook hier geld een opzegtermijn van 1 maand, er zal dus altijd nog 1 incasso plaats
vinden.
Privacy
Voeljefit gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de persoonsgegevens. Voeljefit is
verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden in onze ledendatabase
opgenomen en verwerkt voor het beheer van het ledenbestand en de aangeboden producten en diensten. Uw gegevens
worden niet aan derden overgemaakt zonder uw persoonlijke toestemming.
Vingerscan
Het lid krijgt na ondertekening van de overeenkomst een vingerscan i.p.v. een lidmaatschappas. Deze scan is strikt
persoonlijk. De toegang zal door middel van een vingerscan bij de entree van Voeljefit worden gecontroleerd. De gegevens
van deze scan zijn strikt vertrouwelijk en zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden, dan voor het toekennen van
de toegang tot Voeljefit.
Openingstijden
Voeljefit is bevoegd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties Voeljefit
is bevoegd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.
Slot bepaling
Overeenkomsten tussen het lid en Voeljefit kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan, en alleen schriftelijk worden
gewijzigd. Als een van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.

