ALGEMENE VOORWAARDEN Sportcentrum Het Noord(hierna te noemen: SHN) d.d. 24-05-2018
‘Wet van Dam’
Met ingang van 1 december 2011 is de ‘wet Van Dam’ in werking getreden. Deze wet geldt alleen voor consumenten en regelt dat
stilzwijgende (automatische) verlenging van overeenkomsten met periodes 1 jaar, niet langer mogelijk is. Zou een
dergelijke overeenkomst na 1 december 2011 stilzwijgend worden verlengd dan geldt nu de mogelijkheid om deze, telkens een
termijn van 1 maand, op te zeggen.

1. Het lidmaatschap kan iedere dag ingaan en wordt verrekend naar de eerste van de volgende maand. De
overeenkomst gaat in op de dag van inschrijving met de hierbij overeengekomen lidmaatschapsduur.
2. De lidmaatschapsbijdrage is afhankelijk van de vorm van het lidmaatschap, zoals vermeld op het
lidmaatschapsformulier. Deze bijdrage wordt elke maand bij vooruitbetaling automatisch geïncasseerd. Indien de
incasso door toedoen van de deelnemer niet slaagt, dient de deelnemer de verschuldigde bijdrage per ommegaande
zelf over te maken. Indien de deelnemer in verzuim blijft, zal er een beroep op de “Wet incassokosten tussen
ondernemer en particulier” worden gedaan. SHN behoudt zich het recht voor bij uitbreiding van de faciliteiten en/
of andere onvoorziene omstandigheden de lidmaatschapsbijdrage tijdens de looptijd van de overeenkomst aan te
passen.
4. Lidmaatschappen worden bij aanvang aangegaan voor de duur van minimaal 1 maand, gaan dan over in een
contract voor onbepaalde tijd en kunnen vervolgens per maand opgezegd worden. Zeg je b.v. op 5 september op
dan eindigt je abonnement 5 oktober.
5. Indien de deelnemer in gebreke blijft met een tijdige betaling van de lidmaatschapsbijdrage zoals opgenomen in
artikel 2, kan het (verlengde) lidmaatschap door SHN beëindigd worden tegen de einddatum van de (verlengde)
overeenkomst. De deelnemer blijft de lidmaatschapsbijdrage tot de einddatum van de (verlengde) overeenkomst
verschuldigd, ongeacht of er al dan niet gebruik is gemaakt van de faciliteiten van SHN. Voor uitblijvende
betalingen hanteert SHN de wettelijke incassokosten.
6. SHN is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect
respectievelijk van of aan goederen van deelnemers. Tevens is SHN niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen
van deelnemers.
7. De persoonlijke gegevens van de leden worden beschermd conform ons Privacystatement.
8. Als een deelnemer verzuimt een les/training te volgen is hij niettemin lidmaatschapsbijdrage verschuldigd.
9.SHN behoudt zich het recht voor om het centrum te sluiten gedurende een aantal dagen per jaar tijdens
feestdagen en andere bijzondere gebeurtenissen. Deze momenten zullen tijdig via o.a. mail gecommuniceerd
worden. Indien SHN het noodzakelijk acht mag men het geldende rooster aanpassen, betreffende het aantal uren,
instructeurs en groepsgrootte.
10. Onderbrekingen van het abonnement is mogelijk als gevolg van langdurige blessures, zwangerschap, studie en
werk. Bij onderbreking wordt 1 maand opzegtermijn aangehouden. Bij herstart van het abonnement is de 1e maand
gratis.
11. SHN behoudt zich het recht voor de tarieven te verhogen. Wijzigingen van de lidmaatschapsbijdragen zullen
tenminste een maand van tevoren aan de leden kenbaar gemaakt worden. Dit kenbaar maken zal geschieden door
vermelding op internet en een persoonlijke mail.
12. Alle eventuele kosten, waaronder incasso, deurwaarder, advocaatkosten, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke, welke door SHN worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van de deelnemer te
bewerkstellingen, zijn ten laste van deelnemer.
13. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden van SHN en hiernaar te
handelen. Deze staan op www.sportcentrumhetnoord.nl en te verkrijgen bij de balie.
14. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van SHN.
15. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle hierop betrekking hebbende
geschillen, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

