
 

 

Algemene Bepalingen 
 
1. De sporter zal zich houden aan de in en om het sportcentrum geldende algemene gedragsregels. 
2. De sporter zal schoon en in schone sportkleding de lessen bijwonen. 
3. Binnen het sportcentrum van Den Edel Fun to be Fit geldt een algeheel rookverbod. 
4. Afval dient op de daarvoor bestemde plaatsen te worden gedeponeerd. 
5. Tijdens het bezoek van het sportcentrum zal de sporter zich houden aan de instructies van de instructeurs 
 en/ of ander personeel van Den Edel Fun to be Fit. 
6. Den Edel Fun to be Fit behoudt zich te allen tijde het recht voor om bezoekers die zich schuldig maken aan 

wangedrag, de goede naam van Den Edel Fun to be Fit in opspraak brengen en/ of zich gedragen in strijd met de 
algemene Bepalingen, voor (een deel van) het lopende lidmaatschap of voorgoed de toegang tot het sportcentrum 
te ontzeggen. Het lid dient in dit geval nog steeds zijn/ haar lopende financiële verplichtingen t.o.v. Den Edel Fun 
to be Fit te voldoen. 

7. De sporter zal zich onthouden van het schade aanbrengen aan de inventaris van Den Edel Fun to be Fit, het 
gebouw van Den Edel Edel Fun to be Fit, of het schade aanbrengen aan de eigendommen van andere leden.  

 Voor de aangebrachte schade is de hij/ zij zelf aansprakelijk. 
8. De sporter dient adreswijzigingen, naamsveranderingen e.d. direct aan de administratie van Den Edel Fun to be 

Fit door te geven middels het daarvoor bestemde mutatieformulier. 

Algemene Voorwaarden 
 

Ondergetekende verklaart hierbij zichzelf, dan wel zijn/haar minderjarige 

zoon/dochter, in te schrijven bij Den Edel Fun to be Fit VOF.  

Ondergetekende (hierna te noemen: sporter)  zal zich houden aan de bepalingen 

van deze overeenkomst en alle aanwijzingen van de sportinstructeur / ander 

personeel van Den Edel Fun to be Fit VOF nauwkeurig opvolgen, respectievelijk 

doen opvolgen door zijn/haar minderjarige kind. 

De onderstaande bepalingen zijn van toepassing: 

 

1. De looptijd van het lidmaatschap vangt aan op de datum van inschrijving 

en eindigt na de overeengekomen periode, met inachtneming van de 

opzegtermijn van minimaal één kalender maand. 

2. Na afloop van de overeengekomen periode komt de sporter automatisch 

terecht in een maandlidmaatschap, wat inhoudt dat de kortingen voor de 

overeengekomen periode komen te vervallen.  

 De sporter kan zijn/ haar periode opnieuw verlengen, waardoor opnieuw de 

daarbij behorende korting van dat moment zal worden vergeven. 

 Raadpleeg het contributieformulier van Den Edel Fun to be Fit voor de 

exacte tarieven. Den Edel Fun to be Fit behoudt zich het recht voor  

 tarieven en algemene voorwaarden eenzijdig, naar redelijkheid te wijzigen 

gedurende de lidmaatschapsperiode,  als ook het wijzigen van het 

tijdenrooster. 

3. Opzegging van het lidmaatschap is mogelijk na de overeengekomen 

periode met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. 

4. De opzegging dient te geschieden d.m.v. het beëindigingformulier, te 

verkrijgen aan de receptie van Den Edel Fun to be Fit, of bij één van de 

docenten in de wijken Goverwelle, Achterwillens en Bloemendaal. Als 

datum van opzegging wordt de datum van ontvangst aangehouden. 

5. De lidmaatschapsgelden zijn per vooruitbetaling verschuldigd. 

6. Betaling van de contributie voor de eerste maand en het inschrijfgeld dient 

bij inschrijving tegen afgifte van een kwitantie contant te geschieden of, 

indien schriftelijk overeengekomen, door automatische bijschrijving op de 

giro- of bankrekening van Den Edel Fun to be Fit VOF. 

7. Naar keuze van de sporter is vooruitbetaling van de contributie mogelijk  

 per maand of per gehele lidmaatschapsperiode.  

 Op het inschrijfformulier dient deze keuze te worden vermeld.  

 In beide gevallen dient men een automatische machtiging te ondertekenen. 

8. Indien de verschuldigde contributie niet voor het begin van het betreffende 

periode is voldaan, is Den Edel Fun to be Fit VOF gerechtigd de sporter uit 

te sluiten van de lessen, onverminderd de verplichtingen van de sporter 

welke voortvloeien uit de gesloten overeenkomst. 

9. Bij niet tijdige betaling is de sporter in het verzuim, zonder dat enige 

ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de vordering van Den Edel Fun 

to be Fit VOF onmiddellijk opeisbaar en heeft zij  het recht vanaf de 

vervaldag over het nog verschuldigde bedrag een rente van 1,5% per 

maand in rekening te brengen.  

 Bovendien is de sporter een vergoeding van € 25,- administratiekosten 

verschuldigd. 

10. Alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de 

buitengerechtelijke, welke laatste kosten worden gesteld op tenminste 15% van de 

hoofdsom met een minimum van € 37,50 komen ten laste van de sporter  

11. Indien er sprake is van wanbetaling behoudt Den Edel Fun to be Fit zich het recht 

de overeenkomst per direct te beëindigen. 

12. De sporter heeft recht op het overeengekomen aantal lesuren per week. 

13. Ondergetekende verklaart dat hij/zij of zijn/haar minderjarige kind geheel voor eigen 

risico deelneemt aan de lessen. 

14. Den Edel is nimmer aansprakelijk voor: 

 a. enige schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit eigen gebreken of uit  

 gebruik van door haar verstrekte materialen. 

 b. zoekgeraakte eigendommen van de sporter. 

 c. ongevallen die de sporter overkomen. 

15. Den Edel is gesloten op officiële feestdagen. Vakanties vallen zoveel mogelijk 

samen met gebruikelijke schoolvakanties van de basisscholen. 

16. Van deze overeenkomst maken onverbrekelijk deel uit de Algemene Bepalingen van 

Den Edel. Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaart de sporter op de 

hoogte te zijn van deze Algemene Bepalingen en deze te aanvaarden als 

onverbrekelijk onderdeel van de gesloten overeenkomst. 

17. Ondergetekende verklaart een afschrift van dit in tweevoud opgemaakte contract, 

alsmede een exemplaar van de Algemene Bepalingen te hebben ontvangen. 


