Algemene voorwaarden
a. De aanmelding voor Gymforce One vindt plaats door het aanmeldingsformulier op de website
(www.gymforceone.nl) volledig in te vullen en door te kiezen voor het abonnement naar keuze.
b. Zodra de inschrijving is ontvangen wordt de eerste termijn afgeschreven middels een ideal
betaling en het lidmaatschap gaat per direct in. Daarna gaat de maandelijkse automatische
incasso lopen.
Artikel 2: Indeling en gebruik
a. Gymforce One behoudt zich het recht voor om de indeling van trainingstijden voor wat betreft
plaats, tijd, programma’s, e.d. te wijzigen.
b. Bij ernstige weersomstandigheden (zoals hevige onweer, sneeuwval, ijzel, storm of extreme
warmte) kan het zijn dat er een training niet door gaat. Ingeschreven deelnemers worden via een
e-mail of via sms of app op de hoogte gebracht.
c. Op de organisatie rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed
mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit.
d. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door de onderneming bepaald.
e. Het betreft hier een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Gymforce One niet instaat voor
het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening
bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel(en).
Artikel 3: Aanmelding, termijn en betaling
a. Bij aanmelden word gevraagd om een ideal betaling, zodra deze is voldaan gaat het
abonnement lopen.
b. De betaling verloopt vervolgens via automatische incasso.
c. Bij het niet kunnen incasseren van het verschuldigde lidmaatschapsbedrag wordt er een
nieuwe poging ondernomen middels een incasso of factuur. Na de herinnering volgt een tweede
herinnering met € 10 administratiekosten.
d. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de deelnemer bovendien de toegang
tot de les worden geweigerd. Daarenboven is Gymforce One gerechtigd bij een
betalingsachterstand de relatie met de deelnemer te beëindigen zonder dat de
betalingsverplichting vervalt.
e. Gymforce One behoudt zich het recht tarieven tussentijds te wijzigen. Deelnemers worden
minimaal 30 dagen voor een prijswijziging hiervan in kennis gesteld. Tariefsaanpassingen
vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) worden
onmiddellijk doorgevoerd.

f. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.
Artikel 4: Abonnement opzeggen
a. Alle abonnementsvormen zijn maandelijks opzegbaar, dit dient minimaal een maand vooraf
kenbaar gemaakt te worden.
Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid
a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het
bewegingsprogramma of van cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van
Gymforce One is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
b. Gymforce One aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade
als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
c. De deelnemer zal Gymforce One vrijwaren voor uitspraken van derden ten deze.
d. Gymforce One aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van
eigendommen van de deelnemer.
Artikel 6: Algemene Voorwaarden en huisregels
a. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van deze ‘algemene voorwaarden’ en van de
eventuele huisregels van Gymforce One en hiernaar te handelen.
b. De ‘algemene voorwaarden’ en de eventuele huisregels van Gymforce One staan op de
website www.gymforceone.nl.
c. Bij aanmelding stemt de deelnemer er mee in dat zijn/haar gegevens door Gymforce One
bewaard zullen worden. Gymforce One verklaard hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan
derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.
d. Bij aanmelding geeft de deelnemer toestemming aan Gymforce One om de foto’s en video’s
die genomen worden tijdens evenementen, les en/of trainingen te mogen plaatsten op de website
en alle Social Media kanalen van Gymforce One.
Artikel 7: Toepasselijk recht en geschillen
a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Gymforce One aangegaan, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen
deelnemer en Gymforce One zullen worden beslecht door een volgens de wet of het
toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar Gymforce One
is gevestigd.

Artikel 8: Tot slot
a. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de inschrijf- en betalingsvoorwaarden en het
bepaalde in deze algemene voorwaarden en de huisregels van Gymforce One te accepteren.
b. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Gymforce One en de deelnemer.
c. Bij aanmelding gaat de deelnemer akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden.

