
Algemene voorwaarden Circui2raining

Artikel 1: Duur en inhoud overeenkomst en abonnementskosten 
1. Het abonnement voor de circuittraining geldt voor een periode van 6 maanden. Na de 

eerste 6 maanden wordt het contract stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd. 
Bijvoorbeeld: een abonnement aangegaan op 1 februari eindigt op 31 juli en wordt daarna, 
behoudens tijdige opzegging (tenminste 1 maand voor 31 juli) stilzwijgend verlengd. 

2. De abonnementskosten zijn per kalendermaand verschuldigd en zullen telkens 
voorafgaand aan de maand waarop deze betrekking hebben door Buiten Gewoon 
Gezond middels automatische incasso worden geïnd. Bij abonnementen die niet op de 
eerste dag van een maand ingaan, zal het restant van die maand opgeteld worden bij 
het verschuldigde bedrag over de eerste volle kalendermaand van het abonnement. 
Bijvoorbeeld: het abonnement gaat in op 10 maart, de eerste factuur heeft dan 
betrekking op de periode van 10 maart tot en met 30 april en wordt omstreeks 1 april 
geïnd. 

3. Het abonnement geef je het recht om 1 of 2 keer per week op afgesproken momenten te 
komen trainen bij Buiten Gewoon Gezond. De huidige tarieven staan op onze website 
en op de tarievenlijst in de wachtkamer. 

4. Indien geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden of indien de betaling 
gestorneerd wordt, is aan Buiten Gewoon Gezond een vertragingsrente verschuldigd ter 
grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de 
wettelijke rente. 

5. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, zal Buiten Gewoon Gezond de procedure 
overdragen aan incassobureau MediCas. 

Artikel 2: Machtiging tot incasso 
1. Met ondertekening van de overeenkomst machtigt het lid Buiten Gewoon Gezond om de 

overeengekomen abonnementskosten maandelijks af te schrijven van zijn of haar 
bankrekeningnummer. 

Artikel 3: Opzegging abonnement 
1. Na afloop van de eerste zes maanden van het abonnement wordt dit, behoudens tijdige 

opzegging, stilzwijgend voor onbepaalde tijd per maand verlengd. 
2. Na afloop van de eerste periode van zes maanden kan het lid het abonnement op ieder 

moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. 
Bijvoorbeeld: bij opzegging op 4 april is 31 mei de laatste dag van het abonnement. 

3. Opzegging kan uitsluitend met gebruikmaking van het opzegformulier. Deze is in de 
trainingszaal verkrijgbaar. 

4. Beëindiging van het abonnement door het lid ontslaat hem niet van zijn 
betalingsverplichting van reeds verschuldigde en opeisbare bedragen zoals in deze 
algemene voorwaarden beschreven. 

Artikel 4: Trainingstijden, feestdagen & vakantie 
1. Voor de circuittrainingen meldt je je aan voor een vaste dag en tijd in de week. Indien je 

incidenteel verhinderd bent, mag je de les inhalen op een ander moment op een nog 
beschikbare plek. De trainingstijden zijn op onze website terug te vinden. 

2. Buiten Gewoon Gezond is op officiële feestdagen en gedurende een tijdig bekend 
gemaakte vakantieperiode van maximaal 2 aaneensluitende weken gesloten, zonder dat 
dit zal leiden tot verlaging van de lidmaatschapskosten of teruggave daarvan. 
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Artikel 5: Tariefaanpassing 
1. Buiten Gewoon Gezond mag periodiek de tarieven wijzigen. Minimaal 30 dagen voor 

ingang van een tariefwijziging stelt Buiten Gewoon Gezond het lid hiervan in kennis. Bij 
tariefverhogingen van 10% of meer mag het lid het abonnement beëindigen. 
Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (zoals BTW verhoging) worden 
onmiddellijk ingevoerd en zijn geen reden tot beëindiging van het abonnement. 

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid 
1. Het lid weet dat het beoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Deelname aan de 

circuittraining bij Buiten Gewoon Gezond is geheel voor eigen risico van het lid. 
2. Buiten Gewoon Gezond aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of 

immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het lid, nog voor schade 
door verlies of diefstal van eigendommen van het lid. 

3. Het lid vrijwaart Buiten Gewoon Gezond voor eventuele aanspraken van derden m.b.t. 
deze schades. 

4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de 
schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Buiten Gewoon Gezond 
of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke 
bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Buiten Gewoon 
Gezond het lid vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden. 

Artikel 7: Klachten 
1. Eventuele klachten meldt je bij de directie van Buiten Gewoon Gezond. 

Artikelen 8: Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele 

geschillen worden aan de ter zake bevoegde Nederlandse rechter voorgelegd. 
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