
Spelregels en voorwaarden    

Fitfever januari 2018 

1 Fitfever biedt een zeer klantvriendelijk concept aan waarin geen inschrijfgeld, geen 

opzegtermijn, geen contract worden gehanteerd en het gemak van maandelijkse betalingen en 

de toegang d.m.v. een chip hebt. 

2 Na het lezen van de website wil je graag lid worden. Je schrijft je in via de link op de website en 

maakt een keuze uit een van de maandabonnementen welke het beste bij je past. Of je schrijft 

je in op de Club via de tablet waarop je dezelfde keuzes kunt maken. De eenmalige keuze van 

de toegangschip kun je bij aanvang op de club aanschaffen. Via de website inschrijven scheelt 

tijd op de club waardoor je sneller met je training kunt starten. 

3 Je bent minimaal 12 jaar en weet dat je toestemming moet hebben van je ouders of voogd tot 

je 18e jaar.  

4 In geval van overmacht is Fitfever gerechtigd tot het aanbrengen van wijzigingen naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Zoals aanpassing van de openingstijden, sluiting van 

een deel van de club, een beperkter gebruik van de apparatuur en overige faciliteiten etc  

5 Als deelnemer van Fitfever onderwerp je je aan de door vast gestelde of nog vast te stellen 

huisreglementen. Als deelnemer ben je verplicht de huisreglementen na te leven, zulks met het 

oog op de noodzakelijke orde en discipline. Fitfever is niet aansprakelijk voor diefstal en/of 

vermissing van enige eigendommen van de deelnemer. 

6 Als deelnemer verklaar je hierbij dat het gebruik van de accommodatie, apparatuur en overige 

faciliteiten van Fitfever uitsluitend en geheel voor zijn rekening en risico is, waarbij de kosten 

van enig ongeval of letsel geheel en al door hem zelf gedragen zullen worden. Als deelnemer 

doe je hierbij afstand van alle rechten tot het instellen van een schadeactie tegen Fitfever 

wegens vergoeding van kosten, schaden en interesses als gevolg van enig ongeval of letsel, 

opgelopen tijdens het gebruik van de faciliteiten in de club van Fitfever. 

7 Als deelnemer heb je de keuze uit verschillende abonnementsvormen van een maand, waarbij 

de abonnementsgelden steeds bij vooruitbetaling worden voldaan aan Fitfever. Betaling 

geschiedt alleen door middel van automatische incasso. Bij een achterstand is het mogelijk om 

via Ideal of Pin te betalen. Bij een niet-tijdige Ideal, pinbetaling of stornering van incassogelden 

wordt € 5,00 administratiekosten per openstaande post, per maand in rekening gebracht. 

Fitfever behoudt daarbij haar recht om gedeeltelijke of gehele schadevergoeding te vorderen 

indien de deelnemer de verplichtingen niet nakomt. 

8 Als deelnemer ben je gehouden tot stipte betaling van de aan Fitfever toekomende 

abonnementsgelden ingevolge de tarieven op de website. Bij het langdurig en aanhoudend 

uitblijven van de overeengekomen betalingen is Fitfever genoodzaakt de vordering uit handen 

te geven aan een incassobureau of gerechtsdeurwaarder. Deze zal voor en namens Fitfever 

zorg dragen voor invordering van de achterstallige abonnementsgelden en alle daaruit 

voortvloeiende kosten zoals de (buiten)gerechtelijke kosten en wettelijke rente. De 

buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een van 

minimum van € 35,00 excl. omzetbelasting. De deelnemer verbindt zich hierbij reeds nu voor 

alsdan om deze kosten te voldoen, waaronder de daadwerkelijk gemaakte kosten van 

juridische bijstand, de proces- en executiekosten bij een gerechtelijke invordering (incl. de 

daarover berekende wettelijke rente), wanneer daartoe zou moeten worden overgegaan, 

zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. 

9 Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de 

bevoegde rechter te Den Haag. 


