FeelGood Volleybal lidmaatschap – Algemene Voorwaarden

Artikel 1

Definities

FeelGoodClubs: natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit betreffende
fitnessactiviteiten.
FeelGoodClub-ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor een bij het
FeelGoodClub initiatief aangesloten Health- en fitnessclub, en die lokaal de fitnessactiviteiten
aanbiedt, die door de Volleyballer binnen de Overeenkomst worden afgenomen.
De Volleyballer: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten.
Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.
De Overeenkomst: Overeenkomst tussen FeelGoodClubs en de Volleyballer ter zake van Fitness.
Artikel 2

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle
Overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen FeelGoodClubs en de Volleyballer worden
gesloten.
Artikel 3

Het aanbod

1. Het aanbod van FeelGoodClubs wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht
gedurende de periode van 1 mei 2016 tot 1 oktober 2016, met een uitloop tot 1 januari 2017.
2. Voordat het aanbod wordt aanvaard door de Volleyballer vult de Volleyballer op www.
feelgoodclubs.nl een aantal vragen in, waaronder de contactdetails.
3. Het aanbod omvat de mogelijkheid om Fitness te bedrijven bij een FeelGoodClub naar keuze.
Bij deze FeelGoodClub zal een inschrijfformulier ingevuld dienen te worden en (meestal) een
medische vragenlijst.
4. Aanvullend op de Algemene Voorwaarden van deze Overeenkomst zijn tevens de Huisregels
(huishoudelijk reglement) van de betrokken FeelGoodClub van kracht. Mochten er conflicten
bestaan tussen deze Algemene Voorwaarden en de lokale Huisregels dan gelden deze
Algemene Voorwaarden.
5. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het
aanbod door de Volleyballer mogelijk te maken.
6. Het aanbod gaat - elektronisch - vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden
(via verwijzing op www.feelgoodclubs.nl).
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Artikel 4

De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door elektronische betaling van het aanbod. De Overeenkomst
is strikt persoonlijk.
Artikel 5

Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft
de Volleyballer de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd
herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Volleyballer eerder gebruik maakt van de
fitnessfaciliteiten. Herroepen van lidmaatschap is mogelijk door een email te sturen naar info@
feelgoodclubs.nl. Na ontvangst en verificatie van die email zal binnen 7 dagen restitutie van de
betaling plaatsvinden.
Artikel 6

Duur en beëindiging

1. De Overeenkomst heeft betrekking op de periode van 1 mei 2016 tot 1 oktober 2016, met
een uitloop tot uiterlijk 1 januari 2017. De Overeenkomst kan alleen afgesloten worden in de
periode 1 mei 2016 tot 1 oktober 2016. Na 30 september 2016 kan deze Overeenkomst niet
meer worden aangegaan.
2. De duur van de Overeenkomst wordt begrensd tot de periode tussen de startdatum en de
vastliggende einddatum van 31 december 2016. Gedurende die periode heeft de Volleyballer
recht op 13 bezoeken waarbij Fitness wordt bedreven in de zelf gekozen FeelGoodClub.
3. Tussentijdse opzegging door de Volleyballer is mogelijk indien:
a. de Volleyballer een ander woonadres krijgt en het, als gevolg van de toegenomen 		
reistijd voor de Volleyballer niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden
gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als een andere FeelGoodClub vestiging met
gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats
is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.
b. het voor de Volleyballer als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk
is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van
de fitnessactiviteiten. Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de
opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van
dit artikel.
4. De Overeenkomst dient digitaal of schriftelijk te worden opgezegd.
5. Bij een opzegging als bedoeld in lid 3 is FeelGoodClubs in beginsel niet verplicht om restitutie
van een deel van de betaalde kosten te geven, maar zal er in alle redelijkheid naar een
passende oplossing worden gezocht.
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6. Tussentijdse opzegging door FeelGoodClubs is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
a.

de Volleyballer een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het

toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse
beëindiging niet rechtvaardigt of;
b. de Volleyballer zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de FeelGoodClub-ondernemer of
jegens een contractant van de FeelGoodClub-ondernemer. In dat geval kan de Volleyballer
ook aansprakelijk gesteld worden voor de door de FeelGoodClub-ondernemer aantoonbaar
geleden schade.
7. Indien de FeelGoodClub-ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse
opzegging door FeelGoodClubs mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van
1 maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald door de
FeelGoodClub-ondernemer.
Artikel 7

Prijs en prijswijzigingen

Het abonnementsgeld ligt vast op € 85,- (incl. BTW), geldig in de periode van 1 mei 2016 tot en
met 31 december 2016, of een gedeelte van die periode. In die periode zal er geen sprake zijn
van prijswijzigingen.
Artikel 8

Verplichtingen van de FeelGoodClub-ondernemer

1. De FeelGoodClub-ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten
beantwoorden aan de Overeenkomst.
2. De FeelGoodClub-ondernemer staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders, in alle
redelijkheid, over voldoende kennis beschikken over het FeelGood Volleybal-programma.
3. De FeelGoodClub-ondernemer dient zich met zijn medewerkers in te zetten om alle
activiteiten waaraan de Volleyballer deel kan nemen op een zo veilig en verantwoord
mogelijke wijze aan te bieden.
Artikel 9

Verplichtingen van de Volleyballer

1. De Volleyballer houdt zich aan de door de FeelGoodClub-ondernemer gegeven instructies en
het (huishoudelijk) reglement.
2. De Volleyballer dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de
FeelGoodClub-ondernemer.
3. De Volleyballer dient de aanwijzingen van de FeelGoodClub-ondernemer c.q. de door hem
aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Volleyballer niet toegestaan gebruik te
maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Volleyballer niet bekend is. Indien de
Volleyballer niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan
de FeelGoodClub-ondernemer kenbaar te maken, zodat de FeelGoodClub-ondernemer uitleg
kan geven.
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4. Het is de Volleyballer 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 Volleyballer niet toegestaan te roken in de door de FeelGoodClub-ondernemer
beschikbaar gestelde fitnessruimtes.
6. De Volleyballer dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en
telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de FeelGoodClub-ondernemer mede te
delen.
Artikel 10

Aansprakelijkheid

De Volleyballer is tegenover de FeelGoodClub-ondernemer 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 de Volleyballer komt.
Deelname aan de activiteiten die door de FeelGoodClub-ondernemer worden aangeboden is
voor de volleyballer uiteindelijk voor eigen risico. Dat ontslaat de FeelGoodClub-ondernemer
overigens niet van de verplichting om alle activiteiten op een veilige en verantwoorde wijze aan
te bieden.
Artikel 11

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.
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