Algemene Voorwaarden Boks Heemstede
Handellaan 174 a – 2102 CW- Heemstede

Op het lidmaatschap bij Boks Heemstede zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing.
1 Definities
Boks Heemstede: Boks Heemstede alsmede de diverse activiteiten die onder de naam Boks Heemstede aan het Lid worden aangeboden.
Lid: de natuurlijke persoon (m/v), of - in geval van Bedrijfsfitness - de rechtspersoon op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.
2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten die tussen Boks Heemstede
en het Lid worden gesloten.
3 De overeenkomst
a. Elk lidmaatschap vangt aan op de dag dat de overeenkomst wordt aangegaan en duurt het overeengekomen aantal maanden, gerekend
vanaf de eerste van de maand nadat de overeenkomst is aangegaan. Indien een lidmaatschap ingaat gedurende de lopende maand, wordt
naar rato een maandbedrag berekend.
b. Bij inschrijving wordt gevraagd naar een geldig legitimatie bewijs ter identificatie en een IBAN nummer voor de incasso van de
abonnementsgelden.
c. Het Lid krijgt te beschikking over een persoonlijk Boks Heemstede portal/app waarin de gesloten overeenkomst wordt bevesti gd en te
allen tijden in te zien is.
c. De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod gedaan door Boks Heemstede. De Overeenkomst is strikt
persoonlijk en niet overdraagbaar.
d. Boks Heemstede behoudt zich het recht om een verzoek tot lidmaatschap van Boks Heemstede te weigeren.

4 Bedenktijd
a. Het Lid heeft gedurende zeven werkdagen, na ondertekening van de overeenkomst, de mogelijkheid om deze kosteloos te herroepen.
b. Indien Lid tijdens de bedenktijd gebruikmaakt van de diensten van de Boks Heemstede en hij maakt vervolgens gebruik van zijn
herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van
Boks Heemstede. Eventuele vooruitbetaalde gelden voor de resterende looptijd van de overeenkomst worden gerestitueerd.

5 Duur en beëindiging
a. Het Lid kan zijn lidmaatschap één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur opzeggen, anders wordt het
lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde tijd en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. De
overeenkomst dient schriftelijk en voor de 1ste van maand te worden opgezegd middels een opzegformulier welke verkrijgbaar is bij de
balie van Boks Heemstede en aldaar ingevuld en ondertekend wordt.
b. Tussentijds opzegging van de overeenkomst is alleen mogelijk indien:
1. Het Lid een ander woonadres krijgt en het, als gevolg van de toegenomen reistijd, niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden
gebruikt te maken van de faciliteiten. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met als bewijsgrond een officiële inschrijving bij de
gemeente van de nieuwe woonplaats van het Lid. Het nieuwe woonadres is gesitueerd op minimaal 20 km van Boks Heemstede.
2. Het, voor het Lid, als gevolg van een aantoonbare onherstelbare blessure en of zeer ernstige ziekte onmogelijk is om ooit nog te sporten
en gebruik te maken van de faciliteiten van Boks Heemstede. Een verzoek tot beëindiging kan alleen schriftelijk ingediend wor den, en
wordt alleen in behandeling genomen als het Lid een medische verklaring of ander - ten genoegen van Boks Heemstede- deugdelijk bewijs
kan overleggen. Beëindiging geschied, na goedkeuring en toestemming van Boks Heemstede, met inachtneming van een opzegtermijn van
één kalendermaand.
3. In geval van een langdurige ziekte, blessure, of zwangerschap kan met schriftelijke toestemming van Boks Heemstede het lid maatschap
tijdelijk, tot een maximum van 6 kalendermaanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting
is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander - ten genoegen van Boks Heemstede - deugdelijk bewijs en
indien Lid aantoonbaar geen gebruik kan maken van de faciliteiten van Boks Heemstede. De opschorttermijn start één kalendermaand na
toestemming en goedkeurig van Boks Heemstede.
4. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.
5. De betalingsverplichting van het Lid wordt na één kalendermaand na toestemming van Boks Heemstede opgeschort voor de
daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de
daadwerkelijke opschorting.
6. Tussentijdse opzegging door Boks Heemstede is met onmiddellijke ingang mogelijk indien: - Het Lid één of meerdere bepalingen van
deze voorwaarden of van de huisregels schendt; - Het Lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Boks Heemstede of jegens derden.

6 Prijs en prijswijzigingen
a. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen door ondertekening van de overeenkomst door Boks Heemstede en het Lid
b. Eventuele prijsverhogingen worden door de Boks Heemstede vier weken voorafgaand bekend gemaakt
c. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft het Lid het recht om de Overeenkomst binnen vier weken na de bekendmaking te
ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.
d. De mogelijkheid tot ontbinding is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties
noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW.
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7 Openingstijden en lessen
a. Boks Heemstede is gerechtigd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en
schoolvakanties.
b. Boks Heemstede is gerechtigd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.
c. Boks Heemstede is gerechtigd voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van
lidmaatschapsgelden.
d. Boks Heemstede is gerechtigd het lesrooster aan te passen tijdens vakanties. Deze wijzigingen zijn voor het Lid te allen tijden in te zien
in zijn Bok portal/app.
8 Verplichtingen van het Lid
a. Het Lid houdt zich aan de door Boks Heemstede gegeven instructies en het huishoudelijk reglement.
b. Het is het Lid jonger dan 16 jaar niet toegestaan gebruik te maken van de Life Fitness apparaten of
faciliteiten.
c. Boks Heemstede is een rookvrije vestiging en roken is derhalve
verboden.
d. Het nuttigen van zelf meegenomen dranken en/of etenswaren is verboden, met uitzondering van het gebruik van bidons gevuld met
water. Het nuttigen van etenswaren is alleen in het bar gedeelte toegestaan. Alleen drinkflesjes met een afsluitbare dop zijn
toegestaan.
e. Huisdieren zijn bij Boks Heemstede verboden.
f. In de sportruimtes dient te allen tijde correcte sportkleding gedragen te worden. Daarnaast is het verplicht schone schoen en te dragen
en een handdoek te gebruiken.
g. Het lid dient gebruikte apparaten schoon achter te laten. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de door Boks Heemstede
beschikbaar gestelde reinigingsmiddelen en papieren
doeken.
h. Het Lid dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch en
minimaal 4 weken van tevoren aan de Boks Heemstede mede te delen.
9 Materialen
a. Materiaal om deel te kunnen nemen aan de groepslessen wordt de eerste les verzorgd door Boks Heemstede. Hierna is het lid verplicht
over eigen materiaal te beschikken. Deze kan worden aangeschaft bij Boks Heemstede, maar het staat het Lid vrij om de materialen
ergens anders aan te schaffen.
b. Bij schade door onrechtmatig gebruik zal Boks Heemstede de vervangingskosten van de uitgeleende materialen in rekening brengen bij
het Lid.
10 Betaling
a. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en per automatische incasso geïncasseerd.
b. Indien het Lid de uit deze Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichting niet tijdig nakomt, verkeert hij in verzuim. Hij wordt daar
door Boks Heemstede schriftelijk op gewezen, waarna Boks Heemstede het Lid in de gelegenheid stelt om het verschuldigde bedrag alsnog
binnen 14 dagen te voldoen.
c. Na het verstrijken van de nieuwe betaaldatum is Boks Heemstede gerechtigd om een derde partij in te schakelen. De wettelijke rente en
buitengerechtelijke kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van het Lid.
d. Een lidmaatschapspas wordt en/of blijft geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. He t Lid
kan bovendien de toegang worden geweigerd. Boks Heemstede gerechtigd bij een betalingsachterstand de lidmaatschapsovereenkomst
te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
11 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 Boks Heemstede, is geheel voor eigen risico van het Lid. Het Lid dient in goede gezondhei d te zijn, en
eventuele lichamelijke klachten te melden bij het afsluiten van de Overeenkomst.
b. Boks Heemstede aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van
het Lid.
c. Het Lid zal Boks Heemstede vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
d. Boks Heemstede aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.
12 Klachten en huisregels
a. Het Lid zal zich telkens gedragen in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, de Overeenkomst (inclusief deze
voorwaarden), het Huishoudelijk Reglement en hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk wordt geacht. Het
voorgaande betekent in ieder geval (zonder beperking) dat de volgende gedragingen door het Lid verboden zijn: (1) discriminatie in enige
vorm, waaronder op grond van geslacht, geloof, huidskleur, etniciteit of seksuele geaardheid, (2) lichamelijk contact met andere Leden,
personeelsleden of andere personen zonder hun uitdrukkelijke toestemming, (3) diefstal of het beschadigen van eigendommen van
de Boks Heemstede of andere personen.
b. Het Lid zal geen geluids- of beeldopnamen in de vestigingen maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de Boks
Heemstede.
c. In geval van klachten met betrekking tot Boks Heemstede dient het Lid zich in eerste instantie te wenden t ot een personeelslid van Boks
Heemstede.
d. Het Lid wordt geacht op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en van de huisregels van Boks Heemstede en hiernaa r te
handelen.
e. Deze algemene voorwaarden en de huisregels van Boks Heemstede liggen ter inzage op de balie van Boks Heemstede.
13. Toepasselijk recht en geschillen
a. Alle geschillen en /of situaties waarin bovenstaande algemene voorwaarden niet voorzien, worden uitsluitend door het manag ement
van Boks Heemstede beoordeeld. Op het lidmaatschap is Nederlands recht van toepassing.

