ALGEMENE VOORWAARDEN TITO’S GYM
Artikel 1: ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen TITO’S
GYM en het lid gesloten overeenkomsten en maken daar onverbrekelijk deel van uit.

Artikel 2: LIDMAATSCHAP
2.1 Het lidmaatschap wordt aangevraagd d.m.v. het door de aanvrager volledig en waarheidsgetrouw invullen en
onderteken van het inschrijfformulier van TITO’S GYM.
2.2 TITO’S GYM behoudt zich het recht voor aanvragen zonder opgaaf van redenen af te wijzen, waardoor geen
lidmaatschap tot stand komt.
2.3 Het lidmaatschap is persoonsgebonden, overdraagbaar op een ander persoon is niet mogelijk.

Artikel 3: DUUR VAN HET LIDMAATSCHAP
3.1 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 1, 6 of 12 maanden vanaf de ingangsdatum, die zonder
schriftelijke opzegging stilzwijgend wordt verlengd en daarna maandelijks opzegbaar is. Tevens bestaat de
mogelijkheid om een 10 rittenkaart aan te schaffen, deze wordt niet stilzwijgend verlengd.
3.2 De overeengekomen lidmaatschapsperiode start op de eerste van de volgende maand. Voor de tijd tussen de
datum van inschrijving en de eerste van de volgende maand is een pro rata bedrag verschuldigd, dat bij inschrijving
wordt voldaan door het lid.
3.3 Opzegging van het lidmaatschap aan TITO’S GYM dient schriftelijk plaats te vinden d.m.v. het opzegformulier.
Mondelinge opzeggingen en opzeggingen per email worden door TITO’S GYM niet geaccepteerd.
3.4 Opzegging van het lidmaatschap aan TITO’S GYM dient uiterlijk één volledige kalendermaand voor de afloopdatum
van de overeengekomen periode te zijn geschied, indien niet tijdig door het lid is opgezegd wordt de overeenkomst
met de betreffende termijn verlengd en blijft het lid betaling plichtig.
3.5 De beslissing tot (tussentijdse) beëindiging, stilzetting op verlening van een bepaalde contractperiode en het al
dan niet verlenen van vrijstelling of restitutie van betaling in bijzondere gevallen wordt genomen door TITO’S GYM en
is voor het lid bindend.
3.6 In bijzondere gevallen kan tussentijdse stilzetting of stopzetting van het abonnement van 6 of 12 maanden plaats
vinden.
1. Op grond van persoonlijke fysieke omstandigheden, die door een medische verklaring ondersteund moeten
worden.
Dit is niet met terugwerkende kracht mogelijk.

Artikel 4: PRIJS en PRIJSWIJZIGINGEN
4.1 Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
4.2 Eventuele prijsverhogingen worden door TITO’S GYM 2 weken voorafgaand bekend gemaakt.
4.3 Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft het lid het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de
bekendmaking te ontbinden.

Artikel 5: BETALING
5.1 Betaling van het abonnement dient vooraf te geschieden; hetzij via een betaalverzoek of een factuur gestuurd door
TITO’S GYM.
5.2 Het betaalverzoek wordt altijd in de eerste week van de nieuwe maand gestuurd en dient per omgaande betaald te
worden.

Artikel 6: FACILITEITEN
6.1 Zodra het lidmaatschap en de betaling een feit zijn, heeft het lid recht om gebruik te maken van de faciliteiten, die
TITO’S GYM aanbiedt.
6.2 Huisregels:
1. na training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen.
2. gebruik materiaal alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden.
3. het afval deponeren in de afvalbak.
4. eigen muziek is niet toegestaan.
5. koptelefoon en oortjes zijn niet toegestaan.
6. roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden.
7. verbaal of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
8. het lid is verplicht om sportschoenen te dragen in TITO’S GYM. Schoenen waarop u buiten gelopen hebt zijn niet
toegestaan.
9. het lid is verplicht om een handdoek te gebruiken tijdens de training. Dit is niet alleen hygiënischer voor u zelf maar
ook voor anderen.
6.3 Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het lid van het reglement kennis te hebben genomen, de
bepalingen zonder reserve te aanvaarden en zich naar inhoud daarvan te gedragen.

Artikel 7: AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in TITO’S GYM worden niet getolereerd en indien noodzakelijk wordt er
bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie.
7.2 TITO’S GYM is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van je eigendommen en/of lichamelijk letsel in
en om TITO’S GYM. TITO’S GYM kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
7.3 TITO’S GYM is altijd bevoegd om, wegens haar moverende redenen, personen tijdelijk of blijvend de toegang te
ontzeggen en om het lidmaatschap overeenkomst per direct op te zeggen.
7.4 TITO’S GYM is niet aansprakelijk voor eventuele blessures of andere letselschade van leden ontstaan tijdens de
training.

Artikel 8: OVERIGE BEPALINGEN
8.1 Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
8.2 De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor
administratieve doeleinden van TITO’S GYM gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan
derden ter beschikking gesteld.

