
  



 

Algemene voorwaarden en Huisreglement Fitness 
Studio Dekker. 
 
Lid worden van een sportschool wordt gezien als een verstandige 
keuze. Lid worden van Fitness studio Dekker is misschien wel de 
beste keuze! Persoonlijke aandacht, op maat gemaakte trainings/ 
voedingsschema’s en sporten onder constante professionele 
begeleiding is wat u terug ziet in onze sportschool. Sinds jaren zijn wij 
dé locatie voor mensen die ontspannen willen werken aan hun 
fitheid, mensen die op een gezonde en verantwoorde manier willen 
afvallen, en mensen die sterker en gespierder willen worden. Om 
deze reputatie hoog te kunnen houden zijn wij verplicht om altijd te 
zorgen om de beste voorwaarden te scheppen. En daarmee bedoelen 
we ook onze Algemene Voorwaarden. Toegevoegd aan de Algemene 
Voorwaarden vind u ook onze Huisregels. Deze zijn opgesteld om 
iedereen optimaal te kunnen laten genieten van de diensten die wij 
aanbieden. Ons streven is om te zorgen dat elk lid dit reglement 
naleeft. Neemt u even de tijd om dit door te nemen? Dan weet u 
waar Fitness studio Dekker voor staat! 

 
  



ALGEMENE VOORWAARDEN.  
 
Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID. 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle 
Overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen Fitnesse studio Dekker en nieuwe leden worden 
gesloten. 
 
Artikel 2. HET AANBOD. 

1. Het aanbod van Fitness studio Dekker wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van 
kracht gedurende een door Fitness studio Dekker aangegeven termijn. 

2. Het aanbod omvat ten minste: 
- de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte en faciliteiten te bezichtigen; 
- de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 4; 
- de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden; 
- de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten; 
- de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op 

grond van artikel 5. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of 
eenmalige kosten; 

- op welk moment de kosten door Fitness studio Dekker op grond van artikel 6 verhoogd 
kunnen worden; 

- de wijze van betaling en de betalingstermijn; 
- de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn en; 
- het (huishoudelijk) reglement. 
3. Het aanbod gaat – schriftelijk of elektronisch – vergezeld van een exemplaar van deze 

Algemene Voorwaarden.  
 
Artikel 3. DE OVEREENKOMST. 
De Overeenkomst komt tot stand door middel van het invullen en ondertekenen van een 
machtigingskaart voor automatische incasso of een stempelkaart bij contante betaling van de 
contributie. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.  
 
Artikel 4. BEDENKTIJD. 
Gedurende een bedenktijd van één week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft het nieuwe 
lid de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht 
eindigt op het moment dat het nieuwe eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten. 
 
  



Artikel 5. DUUR EN BEEINDIGING. 
1. Fitness studio Dekker biedt nieuwe leden een overeenkomst aan voor onbepaalde tijd. Tenzij 

anders is overeengekomen.  
2. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan ten allen tijde worden opgezegd met 

inachtneming van lid 3 en 4 van dit artikel.  
3. Beëindiging van de overeenkomst dient schriftelijk te worden aangegeven bij Fitness studio 

Dekker door middel van het invullen van een ‘intrekking machtiging’ kaart of het inleveren 
van administratiekaart bij contante betaling van de contributie. 

4. Beëindiging van de overeenkomst dient te geschieden voor de 15e dag van elke 
kalendermaand.   

5. Tussentijdse opzegging door Fitness studio Dekker is met onmiddellijke ingang mogelijk 
indien: 

- Leden een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke 
(huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet 
rechtvaardigt of; 

- de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de eigenaar van Fitness studio 
Dekker of jegens een contractant van Fitness studio Dekker. Het resterende 
abonnementsgeld wordt in deze gevallen niet terugbetaald. 

6. Indien Fitness studio Dekker de onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door 
de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 

 
Artikel 6. PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN. 

1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen. 
2. Eventuele prijsverhogingen worden door Fitness studio Dekker 2 weken voorafgaand 

genoegzaam bekend gemaakt. 
3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan hebben leden het recht om de Overeenkomst 

binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. 
 
Artikel 7. VERPLICHTINGEN VAN FITNESS STUDIO DEKKER. 

1. Fitness studio Dekker staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden 
aan de Overeenkomst. 

2. Fitness studio Dekker onderwerpt de voorzieningen aan het vereisteonderhoud. 
3. Fitness studio Dekker staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende 

kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht. 
4. Fitness studio Dekker zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn. 
5. Fitness studio Dekker treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van 

eigendommen van Consumenten. 
 
  



Artikel 8. VERPLICHTINGEN (NIEUWE) LEDEN. 
1. Leden houden zich aan de door Fitness studio Dekker gegeven instructies en het 

(huishoudelijk) reglement. 
2. Leden dienen een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de instructeurs van 

Fitness studio Dekker. 
3. Leden dienen de aanwijzingen van Fitness studio Dekker en de door hem aangestelde 

medewerkers op te volgen. Indien de leden niet bekend zijn met een of meerdere apparaten 
of faciliteiten, dan dient hij dit aan de medewerkers kenbaar te maken, zodat zij uitleg 
kunnen geven. 

4. Het is de leden niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij 
onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen. 

5. Het is de leden niet toegestaan te roken in de door Fitness studio Dekker beschikbaar 
gestelde fitnessruimte. 

6. De leden dienen wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en 
telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Fitness studio Dekker mede te delen. 

 
Artikel 9. TUSSENTIJDSE WIJZIGING.  
Fitness studio Dekker kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en 
openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 2 weken van te voren op 
genoegzame wijze aankondigen. 
 
Artikel 10. BETALING.  

1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze 
zoals is overeengekomen. 

2. Bij niet tijdige betaling zijn leden van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door Fitness 
studio Dekker schriftelijk, al dan niet mondeling, op gewezen en heeft dan alsnog de 
mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen. 

3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Fitness studio Dekker gerechtigd om 
wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 
BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke 
betalingsdatum. Voorts is Fitness studio Dekker bevoegd om de Consument de toegang tot 
de fitnessfaciliteiten te weigeren. 

4. Indien leden niet aan de betalingsverplichting voldoen, is Fitness studio Dekker bevoegd om 
rechtsmaatregelen te nemen. 

 
Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID. 

1. Fitness studio Dekker is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, 
voor zover de Ondernemer maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of 
vermissing van eigendommen. 

2. Leden zijn tegenover Fitness studio Dekker aansprakelijk voor schade als gevolg van een 
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en 
voor schade die voor rekening en risico van Fitness studio Dekker komt. 

 
Artikel 12. TOEPASSELIJK RECHT.  
Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht 
van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald. 
  



HUISREGELS.  
 
 
LIDMAATSCHAPPEN.  
Er zijn twee verschillende lidmaatschappen binnen Fitness studio Dekker.  

1. Jeugd onbeperkt: personen jonger dan 21 jaar. 
2. Volwassenen onbeperkt: personen ouder dan 21 jaar.  

 
ALGEMEEN. 
1. Draag correcte sportkleding en sportschoeisel (geen straatschoenen) met zolen die niet afgeven.  
2. Maak gebruik van de in Fitness studio Dekker aangeboden sportdranken, bekers water of eigen 

bidon.  
3. Gelieve uw auto, motor, scooter of fiets in de daarvoor aangegeven plaatsen netjes te parkeren. 

Het gebruik van de mindervalide parkeerplaatsen is alleen voor diegenen die hiervoor vrijstelling 
hebben. 

4. Er wordt de hoogst mogelijke zorg besteed aan de hygiëne binnen Fitness studio Dekker. Mocht 
dit onverhoopt niet in orde zijn dan verzoeken wij u dit te melden. Wij zullen dan passende 
maatregelen nemen. 

5. Persoonlijke hygiëne. Niet alleen na het trainen douchen, maar ook ervoor.  
6. Verboden achter de bar te komen i.v.m. persoonlijke eigendommen van anderen en uzelf die 

hier liggen. 
 
FITNESSRUIMTE.  
1. Zorg dat een eventueel medisch verleden bij ons en de fitnessinstructeurs bekend is. 
2. Spreek een eerste begeleidingsweek af alvorens u voor de eerste keer gebruik gaat maken van de 

apparatuur en gewichten. Zo leert u er op verantwoorde wijze mee om te gaan. 
3. Reinig gebruikte apparaten en gewichten na gebruik. 
4. Individuele toegang tot de fitnessruimte is alleen toegestaan voor leden vanaf 16 jaar. Tot 16 jaar 

dient het lid ten allen tijde onder begeleiding te staan van een bevoegde instructeur.  
5. Het gebruik van een handdoek tijdens de fitnesstrainingen is verplicht. 
 
KLEEDKAMERS.  
1. Omkleden dient uitsluitend te gebeuren in de kleedkamers. 
2. Het is niet toegestaan zich te scheren of gebruik te maken van ontharingsmiddelen onder de 

douche. 
3. Wij verzoeken u dringend gebruik te maken van de opbergvakken achter en naast de bar. 
 
INTRODUCES.  
1. Leden mogen een introducé meenemen.  
2. Introducé dienen zich vooraf te melden bij één van de instructeurs. 
3. Introducés dienen zich te legitimeren indien gevraagd.  
4. Leden zijn verantwoordelijk voor het gedrag en de veiligheid van hun introducé. Het is de 

verantwoordelijkheid van het lid om zich er van te vergewissen dat zijn of haar gast zich 
conformeert aan de voorwaarden en reglementen van Fitness studio Dekker. 

5. Fitness studio Dekker behoudt zich te allen tijde het recht voor om introducés te weigeren.  
 
ONGEVAL, LETSEL EN DIEFSTAL.  
Fitness studio Dekker is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen of letsel en eventueel 
daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van degenen, die 
van het complex gebruik maken of zich met of onder leiding van een instructeur daarbuiten 
bewegen. 
 



ROKEN IN DE SPORTSCHOOL.  
Roken in de sportschool in simpelweg niet toegestaan.  
 
GEDRAG. 
1. Leden en introducés zullen geen misbruik maken van de apparatuur of faciliteiten die Fitness 

studio Dekker biedt. Eventuele schade, opzettelijk of door aanwijsbare schuld, aan persoonlijke 
of eigendommen van Fitness studio Dekker zullen volledig worden vergoed door het betreffende 
lid (of introducé). 

2. Leden en introducés wordt niet toegestaan gebruik te maken van sportschool en haar faciliteiten 
wanneer zij onder invloed zijn van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen. 

3. Indien een lid zich binnen de sportschool incorrect, ruw of agressief gedraagt, is Fitness studio 
Dekker gerechtigd ordemaatregelen te treffen. Overtreding van deze gedragsregel kan leiden tot 
tijdelijke ontzegging van de toegang, of tot onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap. 

 
 


