
DANIEL’S GYM ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGELEMENT

Artikel 1. Definities
 In dit reglement wordt gesproken over onder andere:
1.    Lid; klant van Daniel’s Gym
2.    Overeenkomst; behelst het op het inschrijfformulier   
       aangeven product en de wijze van betaling van deze 
       waarvoor de lid heeft getekend
3.    ‘de club’ wordt bedoeld Daniel’s Gym 
       KVK nummer 17181776
4.    Directie Daniël & Linda Hoenselaars
5.    Lidmaatschap; zie artikel 3 
Deze woorden worden slechts gebruikt als synoniem voor 
gebruiksrecht, medegebruikers en dergelijke. Waarin het 
reglement gesproken wordt. 

Artikel 2. Toepasselijkheid
Alle clubleden ontvangen een exemplaar van dit 
lidmaatschap-reglement bij inschrijving. Clubleden 
worden geacht dit reglement voor ondertekening te 
hebben doorgelezen. Middels ondertekening van dit 
commitment formulier verklaren clubleden het reglement 
te hebben ontvangen en de daaraan verbonden 
voorwaarden zonder voorbehoud te accepteren. De 
directie is gerechtigd indien daartoe uit management- 
overwegingen de noodzaak bestaat de onderhavige 
voorwaarden en het reglement te wijzigen en/of aan te 
passen.

Artikel 3. Lidmaatschap
Onder het lidmaatschap wordt verstaan de keuze van 
abonnementsvorm met een looptijd van tenminste 3 
maanden waarbij gebruik kan worden gemaakt van de 
faciliteiten van ‘de club’ behorende bij betreffende 
abonnementsvorm gedurende de openingstijden volgens 
de website. Na de 3 maanden kan het lidmaatschap per 
maand worden aangepast. Het lidmaatschap is strikt 
persoonlijk en niet overdraagbaar. 

Artikel 4. Abonnementsvorm
1.    Basis abonnement:
       Vrij trainen in de Fitness alsmede toegang tot de      
       groepslessen zoals deze staan vermeld op het 
       groepslesrooster. Small Group Training valt hier niet    
       onder.
2.    Aanvulling op basisabonnement:
       a.    Small Group Training staan apart vermeld in het 
              rooster als Small Group Training en valt niet     
              onder ‘groepslessen’. Deze worden in kleine 
              groepen gegeven tot maximaal 12 personen  
              onder begeleiding van een deskundige 
              instructeur, de locatie van dez activiteit kan per 
              activiteit veranderen afhankelijk van de inhoud.
       b.    Zonnebank. 1 maal per week gebruiken van de  
              zonnebank voor de duur van 1 programma welke 
              staat ingesteld. Elke eerste van de maand     
              vervallen de niet opgemaakte beurten van de  
              vorige maand voor de zonnebank.
       c.    Hydromassage met SpaCapsule. Onbeperkt
              gebruik maken van de SpaCapsule met een 
              restrictie van maximaal 1 keer per dag voor de 
              duur van 1 programma welke staat ingesteld.

Artikel 5. Kosten en betaling
Elk lid betaalt conform behorend bij het gekozen type 
lidmaatschap. Het lidmaatschap moet voldaan worden in 
maandelijkse termijnen vooruit d.m.v. automatische 
incasso. Dit incasso vindt plaats elke 27ste dag van de 
maand. Mocht een incasso niet lukken en is er geen 
contact geweest met de lid voor betaling dan is ‘de club’ 
gerechtigd het incasso een week later te herhalen voor 
betreffende periode. Contant betalen is niet mogelijk. De 
directie bepaalt lidmaatschapsgelden. 

Betaling van het lidmaatschapsgeld geschiedt volgens de 
overeenkomst die is gesloten tussen ‘de club’ en de lid. 
Bij niet tijdige betaling is het lid – zonder dat sommatie of 
voorafgaande in gebreke stelling vereist is – in gebreke. 
Indien na schriftelijke aanmaning het openstaande bedrag 
niet is voldaan kan de toegang tot ‘de club’ worden 
ontzegd. Zodra de totale achterstand betaald is kan er 
weer gebruik gemaakt worden van de faciliteiten. Indien 
‘de club’ een niet betaalde vordering ter incasso uit 
handen geeft, komen alle buiten gerechtelijke en 
gerechtelijke kosten voor rekening van het in gebreke 
zijnde lid.

Artikel 6. Duur van het contract en automatische 
verlenging
De overeenkomst wordt bij aanvang aangegaan voor een 
periode van 3 maanden. Daarna is het lidmaatschap per 
maand veranderbaar en opzegbaar. De opzegging of 
mutatie dient minimaal 1 maand vooraf gaand aan de 
mutatie dan wel opzegging te worden gedaan. Opzegging 
dient per email te geschieden via 
administratie@danielsgym.nl. Restitutie van de betaalde 
lidmaatschapsgelden zijn niet mogelijk. 

Artikel 7. Beëindiging van het lidmaatschap
De directie van ‘de club’ behoudt zich het recht voor om 
zonder opgaaf van redenen het lidmaatschap ongeacht 
het soort lidmaatschap voor opzegging te beëindigen in 
één van onderstaande gevallen:
a.    Zonder waarschuwing vooraf, indien een lid de 
       voorwaarden en het reglement van ‘de club’ ernstig 
       en/of herhaaldelijk schendt, dan wel zich naar het 
       oordeel van de directie misdraagt. Hierbij volgt geen 
       restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden.
b.    Met een schriftelijke waarschuwing vooraf, indien 
       betalingen voortkomend uit het lidmaatschap 
       30 dagen na vervaldatum nog niet zijn voldaan

Artikel 8. Tussentijdse veranderingen van het 
lidmaatschap
Gedurende de lidmaatschapsperiode kan een lid 
maandelijks kiezen voor een andere abonnementsvorm. 
Verandering dient middels een email aan 
administratie@danielsgym.nl te gescheiden. Mutaties 
zullen per volgende betalingsperiode van kracht zijn. De 
dan geldende voorwaarde zullen vanaf dan bindend zijn.

Artikel 9. Gedrag van leden
Leden zullen geen misbruik maken van de apparatuur of 
de faciliteiten welke ‘de club’ biedt. Eventuele 
beschadigingen aan club eigendommen, opzettelijk of 
door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig 
vergoed te worden door desbetreffende leden. Incorrect, 
ruw of agressief gedrag kan leiden tot tot beëindiging van 
het lidmaatschap. Inbreuk op deze gedragsregels wordt 
beschouwd als een ernstige schending van het reglement 
in de zin van artikel 6.a. Lid wordt niet toegestaan gebruik 
te maken van de clubfaciliteiten indien zij onder invloed 
zijn van drank, drugs of andere geestverruimende 
middelen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
Het beoefenen van sport kan risico met zich meebrengen. 
Club Leden maken op eigen verantwoordelijkheid en risico 
gebruik van de clubfaciliteiten. De club aanvaard geen 
aansprakelijkheid van haar of een van haar medewerkers 
voor schade van welke aard dan ook direct of indirect van 
een lid tijdens het verblijf op de club, waarbij al dan niet 
gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten ook 
niet indien de schade is ontstaan door opzet of grove 
schuld van ondergeschikte lid of door ‘de club’ 
ingeschakelde derden en/of hulpzaken. Ieder clublid 
vrijwaart ‘de club’ voor iedere aansprakelijkheid jegens 
derden voor schade van welke aard dan ook welke de 
betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar 
aanwezigheid in ‘de club’ ten gevolge door ‘de club’ aan 
de clublid ter beschikking gestelde zaken en/of verrichte 
diensten. ‘De club’ is niet aansprakelijk voor verlies, 
schade of diefstal van eigendommen tijdens het gebruik 
van de clubfaciliteiten. De aansprakelijkheid van ‘de club’ 
is ten allen tijde beperkt tot het door ‘de club’ met 
betrekking tot het de zich voordoende schade verzekerde 
bedrag. Indien erin voorkomende gevallen geen 
verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan om welke 
reden dan ook is de aansprakelijkheid van ‘de club’ 
beperkt tot het door de clublid betaalde kosten voor het 
lidmaatschap.

Artikel 11. Overige zaken
De leden geven de ‘de club’ toestemming om foto-
grafische of andersoortige opnamen van groepen en/of 
individuen te gebruiken voor redactionele of promotionele 
doeleinden. De directie behoudt zicht het recht voor de 
openingstijden aan te passen ten behoeve van schoon-
maak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, 
vakanties of andere moverende redenen, maar zal 
trachten de leden vooraf hiervan op de hoogte te brengen.
Tevens zullen er 24/7 live camerabeelden worden 
gemaakt ten behoeven de veiligheid, als mede een 
verplichting vanuit verzekeraar. Deze beelden worden 
enige tijd bewaard waarna ze zullen worden overschreven.

Artikel 12. Persoonsgegevens
‘De club’ verwerkt de persoonsgegevens van het clublid 
binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving 
inzake de bescherming van persoonlijke levenssfeer in het 
bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een 
wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader 
omschreven. De verwerking van persoonsgegevens is 
voor doeleinden: facturatie, debiteurenadministratie, 
klachtenafhandeling en geschillenbeslechting. Informatie 
aan de werkgever van het clublid over het gebruik van het 
lidmaatschap ter voorkoming, opsporing en bestrijding 
van fraude en onregelmatigheden is niet toegestaan.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen
Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten 
door of met ‘de club’ aangegaan, is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten 
ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden 
voorgelegd aan de bevoegd rechter te ’s-Hertogenbosch.


