Algemene Voorwaarden
2.
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Ingeschrevene / deelnemer: Lid
De “Box”: Trainingsruimte Crossfit Rhoon
Coaches: Gediplomeerde trainers van CrossFit Rhoon
“ORC-class”: On-Ramp Class
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Na inschrijving via het inschrijfformulier van CrossFit Rhoon
wordt de ingeschrevene lid van CrossFit Rhoon. De
ingeschrevene verklaart zich akkoord met de inschrijving en
regels zoals hieronder staan beschreven.
Minderjarigen (onder de 16 jaar) dienen het
inschrijfformulier met goedkeuring van de ouders of
toeziend voogd te retourneren aan CrossFit Rhoon. Een
handtekening van een ouder of een andere wettige
vertegenwoordiger is verplicht.
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de
totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten die
tussen CrossFit Rhoon en de ingeschrevene worden
afgesloten.
CrossFit Rhoon is gerechtigd de op het lidmaatschap van
toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen
treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking,
tenzij door wetgeving een andere termijn is vereist. Indien
een lid een wijziging niet wenst te accepteren, kan het lid
zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum
waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De
schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de
wijziging door CrossFit Rhoon te zijn ontvangen. CrossFit
Rhoon gedraagt zich overeenkomstig de de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG) van 25 mei
2018.
Alle regels en bepalingen beschreven in de Algemene
Voorwaarden en of van toepassing zijnde procedures binnen
CrossFit Rhoon zijn onderhavig onder Nederlands Recht.
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Abonnement
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Lid verklaart hierbij dat hij/zij de gegeven CrossFit training
enkel en alleen zal uitvoeren voor eigen rekening en risico.
Coaches en/of andere hulppersonen van CrossFit Rhoon zijn
niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als
gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden,
ontstaan op welke wijze dan ook, behoudens in geval van
opzet of bewuste roekeloosheid zijdens CrossFit Rhoon of
haar leidinggevenden.
CrossFit Rhoon heeft de verplichting de leden zo goed
mogelijk te begeleiden gedurende de tijden dat training
wordt gegeven. Naast de begeleiding van de Coaches dienen
de leden zelf bedachtzaam te zijn op het feit dat sommige
programma’s zeer intensief kunnen zijn. Deelname aan de
diverse trainingen geschied derhalve op eigen risico.
Iedere bezoeker of Lid is geheel en alleen aansprakelijk voor
schade die hij of zij door schuld of opzet toebrengt aan
derden en/of aan de eigendommen van CrossFit Rhoon.
CrossFit Rhoon is niet aansprakelijk wanneer het lid op
enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten
is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke
instructies van de coaches en/of andere hulppersonen van
CrossFit Rhoon.
Noch CrossFit Rhoon, zijn Coaches en/of andere
hulppersonen kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor
het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het
grondgebied van CrossFit Rhoon.

CrossFit Rhoon huisreglement
1.

Het lid mag trainen in de “Box” van CrossFit Rhoon
gedurende de openingstijden, rekeninghoudend met de
geldende huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de
“Box” van CrossFit Rhoon.

CrossFit Rhoon kent diverse abonnementsvormen zoals
hieronder beschreven.
Abonnementen worden vooruit betaald voor een gehele
maand.
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na
toestemming van CrossFit Rhoon
worden overgedragen.

Abonnementsvormen

Aansprakelijkheid
1.

CrossFit Rhoon kan ten alle tijde de toegang weigeren of
ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe
geeft.
In de “Box” dient u correcte sportkleding te dragen. Het
dragen van schone sportschoenen is verplicht.
De kleedruimtes en toiletten dienen na gebruik naar
behoren te worden achter gelaten.
Het is niet toegestaan om drugs, alcohol of rook-artikelen te
gebruiken binnen de “Box”.
Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot het
onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder dat u
enig recht op restitutie van reeds betaalde
abonnementsgelden heeft.
U dient zich te houden aan de door CrossFit Rhoon gegeven
instructies en reglementen.
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Ieder nieuw lid moet voordat hij of zij mag meedoen met de
reguliere trainingen de “ORC-class” succesvol hebben
gevolgd, tenzij bij inschrijving is gebleken, na beoordeling
van de Coaches, dat het lid beschikt over alle
basisvaardigheden en deze ook als zodanig kan
demonstreren.
De “ORC-class” bestaat uit 2 lessen. Hierbij letten we op dat
elke lid genoeg aandacht krijgt om zo uiteindelijk alle
bewegingen te beheersen. Indien het om wat voor reden
dan ook niet lukt om de On-Ramp class binnen 1 maand te
halen kan er een 1-op-1 sessie worden geboekt.
Na de “ORC-class” kan het lid meedoen met de WOD’s en na
de proefmaand kan het lid een abonnementsvorm kiezen uit
het abonnementsaanbod.
Elk Abonnement kan ieder moment worden opgezegd met
inachtneming van één maand opzegtermijn. Betaling
geschied vooraf per maand.

Abonnementsgelden / Incasso
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Betaling van de abonnementskosten via automatische
incasso bij uw eigen bank heeft de voorkeur.
Bij niet tijdige betaling worden alle verschuldigde termijnen
opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid
door het lid aan CrossFit Rhoon te worden voldaan. Het lid
kan niet mee doen aan de training tot het moment dat de
openstaande schuld is voldaan. Indien CrossFit Rhoon over
dient te gaan tot incasso van haar vordering op het lid, is het
lid tevens alle mogelijke buitengerechtelijke incassokosten
en de wettelijke rente verschuldigd.
Bij contante betaling of overboeking dient de gehele
abonnementsperiode vooruit te worden betaald. Indien het
abonnement wordt verlengd dient het verschuldigde bedrag
uiterlijk 8 dagen voor het begin van de nieuwe periode te
zijn voldaan.
Alle prijzen zijn inclusief BTW. CrossFit Rhoon is te allen tijde
gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van
wijzigingen in de BTW tarieven.
Het bij de inschrijving overeengekomen abonnementsgeld
kan door CrossFit Rhoon eenmaal per jaar worden
verhoogd. Leden worden tenminste drie maanden voor de
tariefwijziging hierover op de hoogte gesteld.
Het lid is geheel en volledig verantwoordelijk voor correcte
betaling van de verschuldigden gelden voor het
lidmaatschap van CrossFit Rhoon.
Niet tijdig betalen van de abonnementsgelden kan leiden tot
ontzegging van de trainingen bij CrossFit Rhoon totdat het
gehele verschuldigde bedrag is voldaan.

Algemene Voorwaarden
tijdelijk worden stopgezet (dit geldt niet bij bijv: vakantie,
studie, stage of werk). Het stopzetten kan nooit met
terugwerkende kracht en kan alleen ingaan vanaf de eerste
dag van de volgende maand. Na toestemming van CrossFit
Rhoon wordt de einddatum van de
lidmaatschapsovereenkomst verlengd en de financiële
verplichting uitgesteld.

Beeindiging en/of wijzigingen Abonnement
1.
2.
3.

4.

5.

Een abonnement is met inachtneming van de
contractperiode en één maand opzegtermijn te beëindigen.
Opzegging dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren door
middel van een opzegbrief.
Het tussentijds beëindigen van het contract door het lid is
alleen mogelijk op medische gronden,
waarbij een doktersverklaring overhandigd moet kunnen
worden. Ook hier geldt een
opzegtermijn van één maand.
Een wijziging van abonnementsvorm is mogelijk. Een
verzoek tot wijziging dient schriftelijk te
worden doorgegeven. De nieuwe abonnementsvorm zal
ingaan per nieuwe kalendermaand waarbij ook het nieuwe
tarief zal worden berekend. Het lid heeft geen recht op
restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
Wanneer bij beëindiging van het lidmaatschap nog
verschuldigde bedragen open staan kan het lidmaatschap
pas worden afgesloten na betaling van alle openstaande
bedragen.

Personal training
1.

Deelname aan de training
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Lessen en openingstijden
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CrossFit Rhoon behoud zich het recht voor openingstijden te
wijzigen.
De lessen van CrossFit Rhoon zullen in vakantieperiodes en
op officiële en erkende feestdagen zonder recht op
restitutie of compensatie volgens een aangepast rooster
verlopen of zal CrossFit Rhoon gesloten zijn. Het aangepaste
vakantierooster zal van te voren bekend worden gemaakt
via e-mail, Facebook en op de internetsite.
CrossFit Rhoon behoudt zich het recht voor geplande lessen
uit te stellen of af te lasten in verband met een te gering
aantal deelnemers, vakanties of ziekte verzuim van de
instructeur.
CrossFit Rhoon behoudt zich het recht voor om in het geval
van overmacht geplande lessen uit te stellen of af te lasten
zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan
ook.
CrossFit Rhoon is bevoegd de box te sluiten voor reparatie
en onderhoud.

Persoonsgegevens
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Het lid dient bij verandering(en) van persoonlijke gegevens
CrossFit Rhoon hiervan direct op de hoogte te stellen.

Ziekte en blessures
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In geval van ziekte, een langdurige blessure of ander letsel
waardoor deelname aan de training niet meer mogelijk is
kan na toestemming van CrossFit Rhoon het lidmaatschap
Slot bepaling
Overeenkomsten tussen het lid en CrossFit Rhoon kunnen alleen
schriftelijk worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden
gewijzigd. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig
of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.

CrossFit Rhoon biedt de mogelijkheid om 1-op-1 sessies te
volgen in de vorm van Personaltraining. De 1-op- 1 sessies
zijn niet bij het abonnement inbegrepen maar in overleg en
tegen aanvullende betaling nader te bepalen.

Met elke abonnementsvorm kan het lid deelnemen aan de
training, mits er voldoende plaats is.
Om deel te kunnen nemen aan de training, moet het lid zich
inschrijven via de website: www.CrossFitRhoon.nl.
Er geldt een maximum aantal deelnemers per les, welke van
te voren bekend wordt gemaakt in de agenda.
Indien het lid niet heeft voldaan aan de betalingsverplichting
van het gekozen abonnement kan het lid zich niet
inschrijven voor een training. Deze blokkade wordt
opgeheven zodra aan de betalingsverplichting is voldaan.

Annulering deelname training
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Gezien het feit dat er per trainingssessie maar voor een
beperkt aantal personen plaats is dient het lid zorgvuldig om
te gaan met inschrijven voor een training. Het lid dient zich,
zodra hij of zij weet dat de gereserveerde training niet
gevolgd kan worden, zo snel mogelijk af te melden via de
website.

Conformering overeenkomst
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Het lid verklaart door ondertekening van de
abonnementsovereenkomst op de hoogte te zijn van de
opgestelde huisregels en algemene voorwaarden van
CrossFit Rhoon en deze na te leven en te respecteren.
CrossFit Rhoon is te allen tijde gerechtigd om diegene die
zich niet aan de huisregels en of algemene voorwaarden
houdt de toegang tot CrossFit Rhoon te ontzeggen voor een
door CrossFit Rhoon te bepalen duur, zonder enig recht op
restitutie van betaalde abonnementsgelden.

Overige bepalingen
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet,
worden uitsluitend door de directie van CrossFit Rhoon beoordeeld en
beslist.

