
1. Health Fight Gym  

Health Fight Gym is een vereniging met als voornaamste doelstelling de leden lessen aan te bieden 

binnen de tak van sport: vechtsport. De vereniging is verantwoordelijk voor het functioneren van de 

vereniging, in overeenstemming met deze algemene voorwaarden die periodiek kunnen worden 

gewijzigd.  

2. Lidmaatschap 

A. Het lidmaatschap is onderworpen aan deze algemene voorwaarden; B. De vereniging behoudt 

zich het recht voor een verzoek tot lidmaatschap te weigeren; C. Het lidmaatschap is 

persoonsgebonden en niet overdraagbaar, niet restitueerbaar,  tenzij anders in de algemene 

voorwaarden wordt gespecificeerd; D.  Indien de vereniging is gemachtigd de maandelijks 

verschuldigde contributie automatisch te incasseren, dan dient het lid ervoor zorg te dragen dat hij 

beschikt over een voldoende toereikend saldo op zijn bankrekening. Wanneer de vereniging de 

contributie, om welke reden dan ook, niet kan incasseren dan zal de vereniging per keer dat dit 

voorkomt € 5,- administratiekosten in rekening brengen; E. De maand augustus is geen contributie 

verschuldigd; F. De vereniging behoudt zich het recht voor lidmaatschapsvormen periodiek te 

wijzigen dan wel nieuwe lidmaatschapsvormen te introduceren; G. Na acceptatie kunnen leden 

aanspraak maken, of aangesproken worden, op alle rechten en plichten die uitgeoefend kunnen 

worden volgens het type lidmaatschap waarvoor hun aanvraag is gehonoreerd.  

3. Inschrijfgeld & contributie  

A. Op dit moment wordt geen inschrijfgeld gehanteerd. Inschrijfgeld kan zonder voorafgaande 

kennisgeving worden ingevoerd. Indien dit het geval wordt kan het inschrijfgeld bij de inschrijving in 

contanten worden voldaan of per overschrijving worden voldaan. Het lid mag hier een voorkeur 

voor uitspreken; B. De contributie dient voor de 1ste van de nieuwe maand via overschrijving te zijn 

betaald (voorbeeld: vóór 1 december 2016 moet de contributie voor de maand december 2016 zijn 

voldoen om te kunnen deelnemen aan de lessen om in december 2016); C. De contributie kan naar 

goedvinden van de vereniging worden verhoogd, indien dit dertig (30) dagen van tevoren aan de 

leden bekend is gemaakt.  

4. Beperkte aansprakelijkheid  

A. Door het aanvaarden van het lidmaatschap gaat het lid er mee akkoord dat: - noch de vereniging, 

noch de vertegenwoordigers van de vereniging aansprakelijk zijn voor het verlies, schade of diefstal 

van eigendommen van leden of gasten van leden of van goederen die door leden of gasten naar het 

terrein van de vereniging zijn meegebracht, tenzij veroorzaakt door aantoonbare nalatigheid van de 

vereniging, of vertegenwoordigers van de vereniging. - noch de vereniging of de vertegenwoordigers 

van de vereniging zijn verantwoordelijk voor de dood, persoonlijk letsel of ziekte van leden of gasten 

welke op het terrein van de vereniging zich voordoen of welke plaatsvindt als gevolg van het gebruik 

van de faciliteiten en/of apparatuur die wordt aangeboden door de vereniging, behalve voor zover 

deze dood, dit persoonlijk letsel of deze ziekte het gevolg is van aantoonbare nalatigheid of verzuim 

door de vereniging of vertegenwoordigers van de vereniging. 

5. Lichamelijke conditie van leden 

A. Het lid garandeert en verklaart dat hij  in goede lichamelijke conditie verkeert en dat hij niet op de 

hoogte is van een medische of andere reden waarom hij niet in staat zou zijn zich in te laten met 

actieve of passieve training en dat deze training niet schadelijk is voor zijn gezondheid, veiligheid, 

welzijn of lichamelijke conditie; B. Het lid zal geen gebruik maken van de faciliteiten van de 

vereniging wanneer hij aan een infectie- of een besmettelijke ziekte lijdt, zoals open sneden, 

afgeschaafde plekken, open zweren of kleinere infecties waarbij het risico bestaat dat een dergelijk 

gebruik schadelijk is voor de gezondheid, veiligheid, het welzijn of de lichamelijke conditie van 

andere leden; C. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel verkregen door 

het achterhouden of anderzijds niet vermelden van afwijkingen aan het lichamelijke of geestelijk 

welbevinden van het lid. 

6. Uitsluiting van leden en beëindiging van het lidmaatschap  

De vereniging kan het lidmaatschap beëindigen; A. zonder voorafgaande kennisgeving en met 

onmiddellijke ingang, indien het gedrag van een lid, ongeacht het feit of dit gedrag het onderwerp 

vormt van een klacht van een ander lid of van andere leden, zodanig is dat naar mening van de 

vereniging naar alle redelijkheid schadelijk kan zijn voor het karakter en/of de belangen van de 

vereniging, of indien het gedrag zodanig is dat het lid ongeschikt blijkt om met ander leden de 

vereniging om te gaan; B. zonder voorafgaande kennisgeving en met onmiddellijke ingang indien het 

lid deze voorwaarden of de regels en reglementen van de vereniging heeft overtreden; C. indien een 

deel van het verschuldigde inschrijfgeld of de maandelijkse contributie na de betalingstermijn nog 

niet betaald is;  

 

 

D. na schriftelijke kennisgeving indien de vereniging van mening is dat het lid als persoon niet 

geschikt is om lid te blijven van de club; E. ieder verval van het lidmaatschap, inclusief de 

maandelijkse contributie betaling, leidt ertoe dat het eventuele inschrijfgeld bij een nieuwe 

inschrijving opnieuw in rekening kan worden gebracht. Alle besluiten van de vereniging volgens deze 

clausule zijn definitief bindend; F. Een lid wiens lidmaatschap is beëindigd verbeurt alle voorrechten 

van het lidmaatschap met onmiddellijke ingang zonder dat hij terugbetaling van zijn inschrijfgeld of 

maandelijkse contributie anders dan maandelijkse contributie die vooruit betaald zijn kan opeisen. 

Het lid blijft aansprakelijk voor ieder deel van het inschrijfgeld dat verschuldigd is aan de vereniging 

op de datum van beëindiging van het lidmaatschap. Zodra zijn lidmaatschap beëindigd is, dient het 

lid alle uitstaande schulden te voldoen. Opzeggingen van leden met een openstaande schuld van 

meer dan twee maanden worden niet in behandeling genomen. 

7. Opzeggen  

A. leden hebben 1 maand opzegtermijn. Dit houdt in dat zij voor het einde van de maand opzeggen 

en de daarop volgende maand nog kunnen deelnemen aan de lessen en contributie verschuldigd zijn 

over die maand (voorbeeld: op 25 februari 2017 opzeggen; na 30 maart 2017 vervalt het 

lidmaatschap); B. het lid dient de opzegging schriftelijk bekend te maken aan de vereniging door 

middel van een opzegbrief; C. alle inschrijfgelden en contributiegelden dienen volledig betaald te 

zijn ten tijde van de opzegging. 

8. Kinderen  

Kinderen onder de 18 jaar kunnen alleen lid worden wanneer de ouder(s) of voogd de aanvraag van 

het lidmaatschapsformulier ondertekend.  

9. Kleding & hygiëne 

Bij de vereniging dient te allen tijde gepaste en schone kleding te worden gedragen, evenals tijdens 

de lessen, tenzij door de instructeur specifiek anders is aangegeven. De algehele hygiëne dient op 

orde te zijn, nagels dienen kort en schoon te zijn. 

10. Gedrag van leden 

A. leden en gasten dienen de apparatuur en faciliteiten te gebruiken overeenkomstig de 

aanwijzingen die worden gegeven door de vertegenwoordigers van de vereniging en/of 

overeenkomstig de in zich geplaatste aanwijzingen. Leden en gasten mogen geen misbruik maken 

van de apparaten of de faciliteiten van de vereniging. Schade aan een eigendom van de vereniging of 

gehuurde ruimte worden verhaald op leden of gasten die deze schade veroorzaakten; 

B. aanstootgevend-, grof- en/ of beledigend gedrag kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap. 

C; het is leden en gasten verboden sterke drank, drugs of etenswaren voor, tijdens en na de lessen 

van de vereniging mee te nemen; D. roken is niet toegestaan bij de vereniging en/of de gehuurde 

ruimte; E. leden en gasten mogen niet deelnemen aan de lessen van de vereniging wanneer zij onder 

invloed zijn van alcohol, drugs of andere stemming beïnvloedende middelen. 

11. Overige(n)  

A. De vereniging behoudt het recht voor foto’s van afzonderlijke leden en/of gasten of groepen 

leden en/of gasten te gebruiken voor pers- of reclamedoeleinden. Indien een lid niet wenst dat hij 

op foto’s zichtbaar wordt in de pers of op reclame-uitingen, dient het lid dit uitdrukkelijk en 

schriftelijk bij het aangaan van het lidmaatschap aan de vereniging kenbaar te maken; B. De 

vereniging kan periodiek potentiële leden de anderen de lessen geheel of gedeeltelijk laten 

bijwonen en/of laten deelnemen; C. De lestijden van de vereniging zijn beschikbaar op de website 

www.HealthFightGym.nl. De vereniging behoudt zich het recht voor de lestijden en/of locaties aan 

te passen voor schoonmaakwerkzaamheden, decoreren, reparaties of speciale gelegenheden en 

vakanties. De vereniging streeft ernaar de verlenging, verkorting of wijziging van deze uren binnen 

redelijke tijd van te voren kenbaar te maken; D. Het verzuim van de vereniging om zijn 

respectievelijke rechten op welk moment dan ook en voor welke periode dan ook uit te oefenen 

dient niet te worden opgevat als afstand van dergelijke rechten. 
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