Algemene Voorwaarden Bodyproof Abonnementen

Artikel 1: Definities.
Deze voorwaarden hebben betrekking
op alle activiteiten bij Bodyproof die
naast fysiotherapie worden
aangeboden:
1. Bodyproof Fysio-Fitness, dit
betreft: DANCE & JOY, MOVE & JOY,
Koffiefit, Seniorenfit, Vrij trainen, YinYoga.
2. Bodyproof: de locatie waar de
activiteiten worden georganiseerd.
3. Beheerder: degene die zorg draagt
voor het beheer van de locatie.
4. Deelnemer / lid: natuurlijk persoon
(m/v) van 16 jaar of ouder, welke
deelneemt aan Fysio-Fitness.
Artikel 2: Aanmelding en toegang.
a. De aanmelding voor Fysio-Fitness
vindt plaats door het volledig invullen,
ondertekenen en inleveren van het
inschrijfformulier Fysio-Fitness. Een
geldig legitimatienummer hoort te
zijn ingevuld. b. Het actieve
lidmaatschap bij Bodyproof en de
facturering door Bodyproof vangen
aan per datum van ingang zoals door
deelnemer op formulier is
aangegeven (behoudens het bepaalde
in art. 2.c). c. Als het maximum aantal
deelnemers is bereikt, wordt de
deelnemer op een wachtlijst
geplaatst. De deelnemer krijgt bericht
van Bodyproof zodra het
lidmaatschap kan aanvangen.
Artikel 4: Indeling trainingen en
lessen. a. Bodyproof behoudt zich het
recht voor om de indeling van
trainingen en lessen voor wat betreft
plaats, tijd, programma’s, e.d. te
wijzigen.
Artikel 5: Abonnementen en
termijnen. a. Een lidmaatschap kan op
elk moment ingaan. Een doorlopend
abonnement start per de 1e van de
maand. Indien de deelnemer eerder
wilt starten, betaalt hij/zij het restant
van de lopende maand. Een actief
lidmaatschap bij Bodyproof loopt
voor de duur van het afgesloten
abonnement vanaf de 1e van de
maand. b. Bij ziekte of vakantie wordt
het abonnement vanaf 2 weken tot
max 4 weken op non-actief gezet. Het
resterende deel wordt in een depot
gezet en verwerkt bij de volgende
betaling. Uitzonderingen in overleg. c.
Bij uitval van lessen door onvoorziene

omstandigheden en feestdagen
kunnen de lessen op een later tijdstip
worden ingehaald wanneer dit
mogelijk is. Er vindt in geen geval
restitutie van lesgeld plaats. d. Een
abonnement kan in de eerste
contractperiode niet tussentijds
worden beëindigd of opgeschort.
Opschorting wordt alleen toegestaan
indien er sprake is van een medische
indicatie.
Artikel 6: Betaling. a. Alle bedragen
zijn bij vooruitbetaling verschuldigd
en opeisbaar. Betaling zal geschieden
middels facturering per
kalenderkwartaal. b. Bij geen
ontvangst van verschuldigde
bedragen door Bodyproof zal er een
herinnering verstuurd worden. Blijft
betaling uit, om welke reden dan ook,
dan wordt het lidmaatschaap
geblokkeerd. De deelnemer krijgt
twee weken de gelegenheid om het
verschuldigde (termijn)bedrag te
voldoen. Indien de deelnemer ook na
deze periode in gebreke is gebleven,
vervalt automatisch de mogelijkheid
tot termijnbetaling en wordt de
volledige vordering (dit is het restant
van het lidmaatschap) uit handen
gegeven aan een incassobureau. c.
Het lidmaatschap wordt/blijft
geblokkeerd indien en voor zolang
niet aan de betalingsverplichting is
voldaan. Daarenboven is Bodyproof
gerechtigd bij een
betalingsachterstand de relatie met
de deelnemer te beëindigen zonder
dat de betalingsverplichting vervalt.
d. Bodyproof behoudt zich het recht
voor tarieven tussentijds te wijzigen.
Deelnemers worden minimaal 1
maand voor een prijswijziging hiervan
in kennis gesteld. e. Het tussentijds
opschorten van de betaling is niet
toegestaan.
Artikel 7: Beëindigen lidmaatschap.
a. Beëindiging van een lidmaatschap
door de deelnemer geschiedt door
opzegging. Dit dient schriftelijk of per
e-mail te geschieden. b. Opzegging
van de eerste contractperiode dient
minimaal een kalender maand voor
einddatum te geschieden.
c. Bodyproof behoudt zich het recht
voor bij ernstige of herhaaldelijke
schending van de huisregels of ander
gebleken onaanvaardbaar gedrag, op

aangeven van de beheerder het
lidmaatschap te beëindigen zonder
teruggave van enige betaling en
zonder dat de betalingsverplichting
voor het lopende abonnement
vervalt.
Artikel 8: Risico en aansprakelijkheid.
a. Het volgen van het
beweegprogramma of van
cursusonderdelen en/of activiteiten,
die deel uitmaken van Bodyproof
Fysio-Fitness, is geheel voor eigen
risico van de deelnemer. b. Zowel
Bodyproof als de beheerder
aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid voor materiële of
immateriële schade als gevolg van
enig ongeval of letsel van de
deelnemer. c. De deelnemer zal zowel
Bodyproof als de beheerder vrijwaren
voor uitspraken van derden ten deze.
d. Zowel Bodyproof als de beheerder
aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid voor schade, verlies
of diefstal van eigendommen van de
deelnemer.
Artikel 9: Klachten en huisregels. a. In
geval van klachten met betrekking tot
Fysio-Fitness en Fysiotherapie dient
de deelnemer zich te wenden tot
Bodyproof. b. De deelnemer wordt
geacht op de hoogte te zijn van deze
Algemene Voorwaarden en van de
huisregels van Bodyproof en hiernaar
te handelen.
Artikel 10: Toepasselijk recht en
geschillen. a. Op deze voorwaarden
en alle overeenkomsten door of met
Bodyproof aangegaan is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. b.
Alle geschillen welke mochten
ontstaan naar aanleiding van de
overeenkomst tussen deelnemer en
Bodyproof zullen worden beslecht
door een volgens de wet of het
toepasselijke internationale verdrag
bevoegde rechter in arrondissement
Utrecht.
Artikel 11: Tot slot.
a. Door inschrijving verklaart de
deelnemer deze algemene
voorwaarden en de huisregels van
Bodyproof in acht te nemen. b. Deze
voorwaarden beheersen de
rechtsverhouding tussen Bodyproof
en de deelnemer.
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