Algemene voorwaarden
Artikel 1 definities
(TEAM) Lust for Sport: VOF Lust for Sport alsmede de activiteiten en rechtspersonen onder de
naam van (TEAM) Lust for Sport.
Medewerker: Natuurlijk persoon die betaald handelingen verricht ten behoeve van Lust for Sport.
Lid: Natuurlijk persoon die een overeenkomst is aangegaan met Lust for Sport.
Deelnemer: Natuurlijk persoon die niet als lid hetzij als medewerker deelneemt aan activiteiten of
faciliteiten van Lust for Sport.
Overeenkomst: Een tweezijdig contract waarbij beide partijen zijn overeengekomen met de
condities en voorwaarden die daaraan verbonden zijn.
Activiteiten: Trainingen, lessen, groepsactiviteiten of evenementen georganiseerd door Lust for
Sport.
Faciliteiten: De installaties binnen een inrichting die geen onderdeel zijn van het gebouw met het
daarbij horende gebouw.
Groepstrainingen: Trainingen in groepsverband georganiseerd door Lust for Sport.
Ingangsdatum: De datum wanneer het lidmaatschap ingaat.
Einddatum: De datum wanneer het lidmaatschap afloopt.

Artikel 2 lid worden
a.
Lid worden kan enkel door het papieren inschrijfformulier als overeenkomst volledig in te vullen
en te ondertekenen. De overeenkomst dient bij één van de drie vertegenwoordigers van Lust for
Sport ingeleverd te worden.
b.
Bij twijfel aan voldoende kennis en vaardigheden is Lust for Sport gerechtigd een inschrijving te
weigeren.

Artikel 3 aanbod en toegang activiteit en faciliteit
a.
Het lid heeft alleen toegang tot de activiteiten of faciliteiten die zijn overeengekomen in de
overeenkomst.
b.
Lust for Sport is gerechtigd om hun openingstijden of groepstrainingen tijdelijk of blijvend te
wijzigen.
c.
Lust for Sport is gerechtigd om hun vestiging op feestdagen te sluiten en geeft geen recht tot
teruggave van lidmaatschapsgelden of ontbinden van de overeenkomst.

d.
Lust for Sport is gerechtigd om hun vestiging voor onderhoudswerkzaamheden te sluiten en geeft
geen recht tot teruggave van lidmaatschapsgelden of ontbinden van de overeenkomst.
e.
Lust for Sport is gerechtigd om hun vestiging te verhuizen naar een andere locatie en geeft geen
recht tot teruggave van lidmaatschapsgelden of ontbinden van de overeenkomst.
f.
Voor toegang tot de faciliteiten op locatie Bernhardlaan 172B dient eerst de intake fitness te
worden voldaan.
g.
Toegang tot de faciliteiten op locatie Bernhardlaan 172B kan alleen via de entreedeur met je
persoonlijke leden pas. De persoonlijke pas mag onder geen enkele voorwaarden worden
doorgegeven aan derden. Bij verlies van de toegangspas dient dit te worden gemeld aan Lust for
Sport. Een nieuw pas kan worden opgevraagd bij Lust for Sport.
h.
Bij het niet aanmelden voor een Lust for Sport activiteit of faciliteit kan het recht tot deelname van
een lid of deelnemer worden ontnomen.
i.
Voor activiteiten of faciliteiten van Lust for Sport geld een vol=vol regeling. Teruggave van gelden
is hiervoor niet mogelijk.

Artikel 4 lidmaatschap, termijnen en betaling
a.
Een overeenkomst bij Lust for Sport wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven
bij de inschrijving. Lidmaatschappen starten op de eerste dag van de kalendermaand en duren
minimaal 3,1 of 12 maanden. Lidmaatschappen worden aan het eind van de overeengekomen
termijn stilzwijgend verlengd per kalendermaand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Voor stilzwijgende verlenging per kalendermaand geldt het basis tarief zonder kortingen.
b.
Betaling van het lidmaatschap dient bij een Overeenkomst waar is gekozen voor jaarbetaling te
geschieden per jaar vooruit via SEPA automatische incasso. Dit is ook het geval indien deze
Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd. Indien het Lid kiest voor een maandelijks
opzegbare Overeenkomst, dient deze overeenkomst maandelijks vooruit te worden voldaan via
SEPA automatische incasso tegen de voor deze Overeenkomst vorm vastgestelde tarieven.
c.
Indien het lid eerder gebruik wilt maken van de overeengekomen activiteiten of faciliteiten zal
over de periode tot de overeengekomen ingangsdatum een vergoeding worden berekend naar
rato van de aantal extra dagen of groepslessen.
d.
Bij niet tijdig ontvangst door Lust for Sport van verschuldigde bedragen, om welke reden dan ook,
wordt de incasso nogmaals aangeboden of een herinnering verstuurd. Indien het Lid, ook na in
gebreken te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en

worden incassokosten in rekening gebracht. Daarnaast heeft Lust for Sport het recht het lid te
weigeren tot de betalingsverplichting is voldaan hetzij de overeenkomst te ontbinden.
e.
Lust for Sport behoud zich het recht om de tarieven jaarlijks met 10% te indexeren. Het lid is niet
gerechtigd om de overeenkomst als gevolg van de tarief wijziging te ontbinden, tenzij de tarieven
met meer dan 10% zijn verhoogd.
f.
Indien het lid geen gebruik maakt van de overeenkomst, vind er geen teruggave van het
lidmaatschapsgeld plaats.
g.
Wanneer, bij aantoonbaar medische of psychische klachten, geen gebruik meer kan worden
gemaakt van één van de Lust for Sport activiteiten of faciliteiten, kan het abonnement worden
bevroren. Het abonnement zal weer worden geactiveerd wanneer de klachten zijn verholpen.
Klachten met betrekking tot blessure dienen door een fysiotherapeut vastgesteld te worden.

Artikel 5 beëindiging lidmaatschap
a.
Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzegging kan worden verricht
door een email te sturen (info@lustforsport.nl), hierin aangevende de naam van het lid met datum
van beëindiging. Opzegging moet worden verricht 31 dagen voor de einddatum van de
contractduur. Wanneer het lid niet aan de termijn van opzegging voldoet wordt het lidmaatschap
met één kalendermaand verlengt voor een vergoeding van het basisbedrag van de
overeengekomen activiteiten of faciliteiten. Om opzegging te garanderen adviseert Lust for Sport
om een bevestiging van ontvangst te vragen.
b.
Indien het lidmaatschap stilzwijgend is verlengt bedraagt de opzegtermijn 31 dagen voor het
einde van de verlenging.
c.
Indien het lid ernstige of herhaaldelijke schendig van huisregels, wanprestatie of andere
onaanvaardbaar gedrag levert, behoud Lust for Sport het recht de overeenkomst te ontbinden en
het lid de toegang tot Lust for Sport activiteiten of faciliteiten te weigeren, zonder restitutie van
contributie tot de einddatum van de overeenkomt.

Artikel 6 risico en aansprakelijkheid
a.
Deelnemen of gebruik maken van de activiteiten of faciliteiten van Lust for Sport is geheel op
eigen risico van het lid of deelnemer.
b.
Lust for Sport of zijn medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of
immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het lid of deelnemer.

c.
Lust for Sport of zijn medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of
gevolgschade door verlies, diefstal of schade aan eigendommen van het lid of deelnemers.
d.
Het lid of deelnemer dient in goede gezondheid te zijn bij deelname aan de Lust for Sport
activiteiten of faciliteiten. In geval van twijfel heeft Lust for Sport het recht een lid of deelnemer
hiervoor te weigeren.

Artikel 7 persoonsgegevens en beeldmateriaal
a.
Persoonsgegevens worden uitsluitend voor doeleinden van Lust for Sport gebruikt. Doeleinden
zijn: facturatie, administratie, communicatie, marktonderzoek of commerciële doeleinde met
betrekking tot diensten van Lust for Sport.
b.
Beeldmateriaal dat wordt opgenomen door middel van camerabewaking binnen de Lust for Sport
vestiging wordt uitsluitend gebruikt ter controle van de naleving met betrekking tot de
voorwaarden en regels van Lust for Sport. Beeldmateriaal wordt nooit langer dan 7 dagen
bewaard.
c.
Beeldmateriaal wat wordt gemaakt tijdens onze openingstijden en trainingen wordt altijd vooraf
gecommuniceerd met de betrokkende staande op het beeldmateriaal. Foto’s of ander beeld
materiaal gemaakt door Lust for Sport, wordt uitsluitend gebruikt voor: voorbeeld foto’s op onze
website, facebook pagina / in privé facebook groep, instragram pagina en of drukwerk als in
posters & flyers. Wanneer een persoon niet in beeld wil of beeldmateriaal liever niet gedeeld ziet,
zullen wij het beeldmateriaal verwijderen wanneer dit bij ons wordt aangegeven. Artikel 8 tot slot
a.
Het lid of deelnemer gaat door deelname of inschrijving akkoord met de algemene voorwaarden,
abonnementsvoorwaarden en huisregels van Lust for Sport.

