
1.   Aanvang en duur van de overeenkomst  
1.1 Het lidmaatschap wordt afgesloten voor een in de overeenkomst vermelde periode. Het  
      lidmaatschap wordt zonder correcte of tijdige opzegging stilzwijgend verlengd met telkens een   
      periode van vier weken. Bij verlenging zal het dan geldende tarief worden doorberekend. Na  
      afloop van de overeengekomen contractperiode geldt er een opzegtermijn van een maand.  
1.2 Inschrijving vindt plaats op basis van een getoond en geldig legitimatiebewijs en bankpas van de  
      rekening waarvan de incasso zal worden gerealiseerd. Bij wijziging van de rekening waarvan  
      incasso moet plaatsvinden, dient hiervan schriftelijk mededeling te worden gedaan.  
1.3 De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor  
      administratieve doeleinden van de Workout gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor  
      commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. 
1.4 Gedurende de bedenktijd van een week na ondertekening van de overeenkomst, heb je de   
      mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op  
      het moment dat je eerder gebruik maakt van de faciliteiten. De administratiekosten worden niet  
      gerestitueerd 

2.   Aanbiedingen en wijzigingen  
2.1 Aan acties / aanbiedingen kunnen geen rechten worden ontleend. 
2.2 De Workout behoudt zich het recht voor tarieven en algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.  
      De Workout behoudt zich het recht voor om jaarlijks een prijsverhoging door te voeren ten  
      aanzien van alle lidmaatschappen volgens de indexering van het C.B.S. De Workout zal één  
      maand voor de ingangsdatum van de prijsverhoging een tarievenlijst kenbaar maken. Indien de  
      wijziging een verhoging inhoudt van 6 % of meer, heb je het recht het lidmaatschap binnen 4  
      weken na bekendmaking schriftelijk per aangetekend schrijven te ontbinden. Het recht van  
      ontbinding vervalt één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst. 

3.  Opzegging  
3.1 Opzeggen van de lidmaatschap overeenkomst kan alleen persoonlijk door het lid met geldig   
      legitimatiebewijs bij de receptie. Tussentijdse beëindiging van de lidmaatschapsovereenkomst of     
      restitutie van de betaalde contributie is niet mogelijk. Dit geldt ook indien de deelnemer  
      niet meer of slechts gedeeltelijk van de faciliteiten gebruik kan maken.  
3.2 De uit de lidmaatschap voortvloeiende rechten zijn niet overdraagbaar door het lid.  
3.3 De Workout heeft het recht de lidmaatschapsovereenkomst te allen tijde tussentijds te beëindigen  
      en de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen indien het lid zich niet houdt aan de vastgestelde  
      huisregels. 
3.4 Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te  
      gebruiken en/of te verhandelen. Gebruik/verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering  
      leiden tot onmiddellijke ontbinding van het lidmaatschap, zonder dat enig recht ontstaat op 
      restitutie van betaalde contributie. 

4.  Betaling  
4.1 De door het lid te betalen contributie zal voor het eerst om en nabij de startdatum welke op de  
      overeenkomst is vermeld worden geïncasseerd van de opgegeven bankrekening. Dit zal zich iedere  
      vier weken herhalen. Ondergetekende zorgt te allen tijde voor een toereikend saldo. Bij niet tijdige  
      betaling is het lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en worden de verschuldigde bedragen  
      van de resterende contractperiode direct opeisbaar. Vanaf het moment dat de lidmaatschapskosten  
      opeisbaar zijn is de wettelijke rente verschuldigd. 
4.2 Indien geen afschrijving van de contributie kan plaatsvinden van de door het lid aangewezen  
      rekening zullen er incassokosten conform de Wet incassokosten in rekening worden gebracht. 
4.3 Alle buiten- en gerechtelijke kosten welke door de Workout worden gemaakt, dienen te worden 
      vergoed en deze kosten worden begroot op 15% van het verschuldigde bedrag met een  
      minimum van €40,-.

5.   Aansprakelijkheid  
5.1 Ieder lid dient verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke conditie en dient de  
      aanwijzingen van de medewerkers van de Workout met betrekking tot het gebruik van de  
      apparatuur op te volgen. De Workout aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of  
      gevolgschade door blessures of letsel ontstaan door het gebruik van onze faciliteiten.  
5.2 De Workout aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door verlies of  
      diefstal van kleding of andere eigendommen. 

6.   Ziekteregeling  
      Op medische gronden kan het lidmaatschap worden opgeschort met een minimale periode   
      van vier weken. De Workout zal in zo’n geval altijd om een medische verklaring vragen,  
      zonder welke niet tot opschorting kan worden overgegaan. De incassobetaling loopt bij  
      opschorting vier wekelijks door. Verloren tijd kan na afloop van het contract worden ingehaald.  
      De opschorting kan niet met terugwerkende kracht plaatsvinden. 

7.  Lidmaatschapspas  
     De lidmaatschapspas is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan deze pas aan derden ter  
     beschikking te stellen. Bij verlies, beschadiging of diefstal van de pas dient het lid tegen  
     betaling een nieuwe pas aan te schaffen.  

8.   Student lidmaatschap  
8.1 Voor het afsluiten van een studenten lidmaatschap dient het lid voltijd te studeren en hier een  
      bewijs van te overleggen.  
8.2 Een studenten daluren lidmaatschap geeft uitsluitend toegang tot het sportcentrum en haar  
      faciliteiten in de daluren van 9:00 tot 16:30 uur op de dagen maandag tot en met vrijdag en in  
      het weekend de gehele dag. Groepslessen in het weekend zijn uitgesloten.  
8.3 Als de voltijd studie eindigt of afgebroken wordt tijdens de contractperiode is het lid verplicht dit    
      onmiddellijk bij de receptie te melden en volgens de algemene voorwaarden het lidmaatschap  
      op te zeggen. De resterende contractperiode kan het lid gewoon uitdienen.  

9.   60+ Lidmaatschap  
9.1 Voor het afsluiten van een 60+ lidmaatschap dient een minimale leeftijd van 60 te zijn bereikt.  
9.2 Het 60+ lidmaatschap heeft een looptijd van tenminste 28 weken. Dit lidmaatschap wordt  
      zonder correcte of tijdige opzegging stilzwijgend verlengd met telkens een periode van vier 
      weken. Na afloop van de eerste overeengekomen contractperiode geldt er een opzegtermijn   
      van een maand.  
9.3 Het 60+ lidmaatschap geeft uitsluitend toegang tot het sportcentrum en haar faciliteiten op  
      maandag tot en met zondag van 12.00 tot 16.30 uur.  

10.   Flexkaart  
10.1 Een flexkaart wordt iedere vier weken opgewaardeerd met vier ritten.  
10.2 Een flexkaart geeft per rit eenmalig toegang tot de Workout.  
10.3 Niet gebruikte ritten worden meegenomen naar de volgende periode. 
10.4 Bij beëindiging van een flexkaart komt het resterende aantal ritten te vervallen. 

11.  Leveringsvoorwaarden Fitvak 
      Op de overeenkomst zijn de algemene leveringsvoorwaarden van FitVak welke in   
      samenspraak met de consumentenbond tot stand gekomen) van toepassing. Deze  
      voorwaarden zijn te vinden op onze website www.deworkout.nl 

12. Overig  
      De Workout behoudt zich het recht voor om het sportcentrum geheel of gedeeltelijk te sluiten  
      met een maximum van 14 dagen per jaar (met uitzondering van feestdagen), zonder gehouden  
      te zijn tot restitutie van contributie. 

Algemene Voorwaarden
De Workout: Conditiecentrum Paul Scheepstra BV. Gevestigd te Utrecht aan de Oudegracht 41, 3511 AC  
Het sportcentrum: De Workout  
Lid: Ieder natuurlijk persoon door wie, of wie namens het formulier is ondertekend en met wie een lidmaatschapsovereenkomst is tot stand gekomen.  
Lidmaatschapsovereenkomst: De overeenkomst die is gesloten tussen het lid en De Workout.  
Lidmaatschapsvoorwaarden: Deze algemene voorwaarden zoals afgedrukt op de achterzijde van het inschrijfformulier dat ter inzage ligt bij de receptie van De Workout en op verzoek kosteloos wordt verstrekt. 

De WorkOut  
Oudegracht 41  
3511 AC Utrecht  
030-2322312 

De WorkOut Club 
Breedstraat 128 
3512 TX Utrecht 
030-2312500

http://www.deworkout.nl

