Algemene Voorwaarden - CrossFit SDS

Artikel 1 : ALGEMEEN
1.1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen CrossFit SDS en
het lid gesloten overeenkomsten en maken daar onverbrekelijk deel van uit.

Artikel 2 : AANSPRAKELIJKHEID
2.1 CrossFit SDS sluit elke vorm van aansprakelijkheid voor schade die het lid uit krachten van de overeenkomst en/of
directe samenhang daarvan ondervindt uit, tenzij die schade is veroorzaakt door aantoonbaar grove nalatigheid of opzet
zijdens CrossFit SDS.
2.2 CrossFit SDS aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van
het lid.
2.3 CrossFit SDS aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor persoonlijk- of lichamelijk letsel en daaruit
voortvloeiende schade.
2.4 Bij aangaan van een abonnement bij CrossFit SDS heeft het lid kennisgenomen en is zich bewust van de mogelijke
risico’s die het beoefenen van bepaalde takken van sport met zich meebrengt en dat alle eventuele schade die ten gevolge
van beoefening van de sport ontstaat voor eigen risico zal zijn.

Artikel 3 : LIDMAATSCHAP
3.1 Het lidmaatschap wordt aangevraagd door middel van het door de aanvrager volledig en waarheidsgetrouw invullen en
(digitaal) ondertekenen van de gevraagde informatie in de inschrijfmodule van WOD App en het vervolgens door CrossFit
SDS accepteren van de aanvraag.
3.2 CrossFit SDS behoudt zich het recht voor aanvragen zonder opgaaf van reden af te wijzen waardoor er geen
lidmaatschap tot stand komt.
3.3 Het lidmaatschap is strikt persoonsgebonden, niet overdraagbaar en is beperkt tot wat er tussen het lid en CrossFit SDS
is overeengekomen.
3.4 Een wijziging van de lidmaatschapsvorm is mogelijk en kan middels een schriftelijk verzoek worden aangevraagd via
info@crossfit-sds.com.
3.5 Ieder lid van CrossFit SDS verplicht zich, bij wijzigingen van persoonlijke gegevens om CrossFit SDS binnen 10 dagen
nadat de wijziging heeft plaatsgevonden middels WOD App te voorzien van correcte en recente persoonlijke gegevens. Het
lid is verplicht om CrossFit SDS van een geldig e-mailadres te voorzien, tevens noodzakelijk om een account aan te maken
via WOD App.

Artikel 4 : DUUR VAN HET LIDMAATSCHAP
4.1 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van 3 maanden en geldt voor onbepaalde tijd tot wederopzegging.
10-rittenkaarten hebben een geldigheidsduur van 6 maanden. Eventueel nog resterende ritten komen na 6 maanden te
vervallen.
4.2 De overeengekomen lidmaatschapsperiode start op de datum van inschrijving middels WOD App. Abonnementsgelden
worden niet verrekend tot de eerste van de volgende maand, want abonnementstermijn gaat in en blijft lopen vanaf de
inschrijvingsdatum/dag van de maand.
4.3 Opzegging van het lidmaatschap aan CrossFit SDS dient schriftelijk plaats te vinden per e-mail aan info@crossfitsds.com. Overige vormen van opzeggen (bijvoorbeeld mondeling of via WhatsApp) worden door CrossFit SDS niet
geaccepteerd.

4.4 Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 maand voor de afloopdatum (aan de hand van inschrijfdatum) van de
overeengekomen periode of laatste gewenste lidmaatschapsmaand te zijn geschied. Indien niet tijdig door het lid is
opgezegd wordt de overeenkomst voortgezet en blijft het lid betalingsplichtig.
4.5 Het lid ontvangt een bevestiging van de opzegging, welke tevens het bewijs is van de opzegging. Zonder deze
bevestiging is de opzegging niet geldig. De aanvraag tot opzegging geldt niet als bewijs van opzegging.
4.6 Tussentijdse stillegging of opzegging van het abonnement is niet mogelijk.
4.7 De beslissing tot beëindiging wordt genomen door CrossFit SDS en is voor het lid bindend.

ARTIKEL 5 : TARIEVEN
5.1 De tarieven en andere financiële zaken van CrossFit SDS staan vermeld op de website www.crossfit-sds.com en in WOD
App, waarvan het lid verklaart kennis te hebben genomen en welke onderdeel uitmaken van deze Algemene Voorwaarden.
5.2 CrossFit SDS behoudt zich het recht voor, indien dit nodig geacht wordt, tarieven aan te passen. Deze aanpassingen
zullen per e-mail gecommuniceerd worden. Alle tarieven en lidmaatschapsvormen kunnen op elk gewenst moment door
CrossFit SDS worden aangepast. Aanpassing van de tarieven of lidmaatschapsvormen geeft het lid geen recht of reden de
overeenkomst tussentijds te beëindigen.

ARTIKEL 6 : DE BETALING
6.1 Betaling van het abonnementsgeld geschiedt maandelijks via automatische incasso voor de daaropvolgende maand.
6.2 Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, om welke reden dan ook, behoudt CrossFit SDS zich het
recht voor om administratiekosten in rekening te brengen.
6.3 Indien het lid herhaaldelijk in gebreke blijft en betaling uitblijft behoudt CrossFit SDS zich het recht voor de openstaande
vordering uit handen te geven en over te dragen aan een incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende kosten zullen voor
rekening van het betreffende lid zijn. Het lid blijft hierbij te allen tijde betalingsplicht.
6.4 Het abonnementsgeld is ook verschuldigd indien het lid, om welke reden dan ook, niet in staat is aan de aangeboden
lessen deel te nemen.
6.5 Bij verzuim van de betalingsplicht en daaruit voortvloeiende zaken zoals bovenstaand genoemd, heeft CrossFit SDS het
recht de overeenkomst met het lid per direct te beëindigen. De betalingsplicht voor tot die tijd opgebouwde bedragen en
vorderingen aan CrossFit SDS blijft onverminderd bestaan.

ARTIKEL 7 : LESSEN & ROOSTER
7.1 CrossFit SDS behoudt zich het recht voor te allen tijde de openingstijden aan te passen of te wijzigen. Hetzelfde geldt
voor het lesrooster. De laatste versie is altijd geldig en inzichtelijk via de website www.crossfit-sds.com en via WOD App.
Veranderingen zullen altijd met de leden gecommuniceerd worden via (één van de) beschikbare communicatiekanalen.
Wijziging van de openingstijden geven het lid geen recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.
7.2 CrossFit behoudt zich het recht voor om op officieel erkende Feestdagen de openingstijden te wijzigen of de deuren
gesloten te houden.
7.3 CrossFit SDS behoudt zich het recht voor geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het
oordeel van CrossFit SDS te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte of verzuim van een trainer, enige andere vorm van
overmacht of andere door CrossFit SDS te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke
vorm dan ook. Voor leden met een 10-rittenkaart of een twee keer per week abonnement zal de les teruggestort worden
op het tegoed.
7.4 Voor lessen dient in- en uitgeschreven te worden middels WOD App. Bij niet tijdige uitschrijving dient SDS CrossFit zo
snel mogelijk geïnformeerd te worden. Indien een lid zonder enige vorm van afmelding niet op de ingeschreven les
verschijnt is er sprake van een ‘no-show’. Bij herhalende ‘no-shows’ behoudt CrossFit SDS zich het recht voor hieraan

consequenties te verbinden. Deze zullen opgenomen worden in de ‘No-show Policy’ welke middels (één van de)
beschikbare communicatiekanalen met leden gedeeld zal worden.
ARTIKEL 8 : FACILITEITEN & GEDRAG
8.1 Zodra (de aanvraag van) het lidmaatschap, de acceptatie hiervan en de betaling een feit zijn, heeft het lid recht om
gebruik te maken van de faciliteiten die CrossFit SDS aanbiedt, binnen de overeengekomen abonnementsvorm.
8.2 Daaraan zijn tevens voorwaarden verbonden, naast al het vermelde in deze Algemene Voorwaarden, in de vorm van de
House Rules, waarvan het lid verklaart kennis te hebben genomen en die onherroepelijk onderdeel uitmaken van deze
voorwaarden. De House Rules zijn te vinden op de website www.crossfit-sds.com en in de box.
8.3 Voor gedragingen van personen door een lid of vanwege een lid bij CrossFit SDS aanwezig, is het lid persoonlijk
aansprakelijk en kan hierop aangesproken worden. In uiterste gevallen kunnen hierop door CrossFit SDS sancties worden
uitgevoerd. De beslissing door CrossFit SDS genomen is hierin voor het lid bindend.
8.4 CrossFit SDS behoudt zich het recht voor het reglement te wijzigen indien haar dit noodzakelijk of wenselijk voorkomt.
Steeds de laatste versie is voor het lid geldend en altijd inzichtelijk op de website www.crossfit-sds.com. Wijziging van het
reglement geven het lid geen recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.
8.5 Elk handelen, nalaten, en/of gedrag van het lid of vanwege het lid aanwezige derden bij CrossFit SDS, in strijd met één
of meerdere bepalingen van dit reglement, geeft CrossFit SDS het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst van het
lid te ontbinden of als ontbonden te beschouwen en het lid de toegang tot haar pand en faciliteiten per direct te ontzeggen,
zonder dat dit voor het lid leidt tot restitutie van reeds betaalde bedragen.
8.6 Bij het aangaan van het lidmaatschap verklaart het lid van alle reglementen kennis te hebben genomen en deze
bepalingen zonder behoudens te aanvaarden en zich naar de inhoud ervan te gedragen.

Artikel 9 : PERSOONSGEGEVENS & PORTRETRECHT
9.1 CrossFit SDS verwerkt de persoonsgegevens van het lid ten behoeve van een goede bedrijfsvoering. Op de website
www.crossfit-sds.com is onze Privacy Verklaring te vinden.
9.2 De verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een digitaal ledenbestand waar CrossFit SDS vertrouwelijk mee
omgaat. Deze persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan dat CrossFit SDS noodzakelijk acht en worden niet
verstrekt aan derden.
9.3 Het lid verleent bij aangaan van het lidmaatschap aan CrossFit SDS tevens toestemming voor openbaar gebruik van
foto- en filmmateriaal gemaakt in, bij en door Crossfit SDS, waarop het lid mogelijk zichtbaar is. Indien het lid hiervoor géén
toestemming verleent dient dit schriftelijk bij CrossFit SDS kenbaar te worden gemaakt.
Artikel 10 : OVERIGE BEPALINGEN
10.1 In het geval de voorwaarden en reglementen van CrossFit SDS niet voorzien in een ontwikkeling en/of situatie heeft
CrossFit SDS het recht daarover aanvullend te bepalen. Deze aanvulling zal geschieden naar redelijkheid en billijkheid en is
voor het lid bindend. Een aanvulling op de voorwaarden geeft het lid op restitutie of compensatie en geeft geen recht de
overeenkomst tussentijds te beëindigen. Afwijking op- of aanvulling van de voorwaarden en reglementen hebben pas
rechtskracht indien zij door CrossFit SDS schriftelijk aan het lid zijn gecommuniceerd, dan wel bevestigd.
10.2 Op de overeenkomst, voorwaarden en reglementen is het Nederlands recht van toepassing.
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