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ARTIKEL 1
_________________________________________________________________________________________________
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

1. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Physical Fitness en de Wederpartij, waarop deze algemene 
voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

2. Physical Fitness: Physical Fitness, gevestigd te (3442 AE) Woerden aan de Industrieweg 1, 
ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 30221891.

3. Wederpartij: de wederpartij van Physical Fitness bij de Overeenkomst.

ARTIKEL 2
_________________________________________________________________________________________________
TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, huisregels (zie 
www.physicalfitness.nl) en overeenkomsten van Physical Fitness.

2. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende overeenkomsten en opvolgende 

overeenkomsten tussen Physical Fitness en de Wederpartij.

ARTIKEL 3
_________________________________________________________________________________________________
PRIJS, BETALING EN WANBETALING

1. Alle overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW.
2. Alle facturen van Physical Fitness dienen binnen 30 dagen na verzending daarvan of zo veel eerder als door 

Physical Fitness zal worden aangegeven, te worden voldaan op de door Physical Fitness aangegeven wijze. 
3. Na het verstrijken van de onder lid 2 van dit artikel bedoelde termijn is de Wederpartij automatisch en 

zonder dat ingebrekestelling vereist zal zijn in verzuim.
4. Ingeval Wederpartij een machtiging tot automatische incasso aan Physical Fitness heeft verleend, zal het 

door Wederpartij aan Physical Fitness verschuldigde (maand)bedrag op of omstreeks de 15e of de 30ste van 
elke kalendermaand door Physical Fitness worden geïnd. Ingeval om wat voor reden dan ook het voor 
Physical Fitness niet mogelijk is om op het door Wederpartij verschuldigde bedrag te innen, is Physical 
Fitness gerechtigd een bedrag van € 25,00 per storno bij Wederpartij in rekening te brengen. 

5. De Wederpartij is niet bevoegd de betalingen van de facturen van Physical Fitness op te schorten of tot 
verrekening van deze facturen over te gaan, ongeacht de reden die daaraan ten grondslag ligt.

6. Physical Fitness heeft het recht haar werkzaamheden voor de Wederpartij op te schorten, indien de 
Wederpartij een factuur na schriftelijke sommatie alsnog meer dan twee weken onbetaald laat. 

7. Indien en zodra de Wederpartij in verzuim is komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, 
berekend conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten, voor rekening van de Wederpartij.

8. Physical Fitness is gerechtigd om haar prijzen aan te passen en zal dit minimaal 60 dagen voor de wijziging 
aan Wederpartij communiceren op een door haar deugdelijk geachte wijze. 

ARTIKEL 4
_________________________________________________________________________________________________
DIENSTVERLENING PHYSICAL FITNESS

1. Physical Fitness heeft ten aanzien van alle aan haar verstrekte opdrachten een inspanningsverplichting en 
géén resultaatsverplichting.

2. Alle (leverings)termijnen die Physical Fitness met haar Wederpartij overeenkomt gelden slechts naar beste 
weten en nimmer als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen 
toerekenbare tekortkoming op.

ARTIKEL 5
_________________________________________________________________________________________________
INSCHAKELING DERDEN

1. Het staat Physical Fitness steeds vrij voor de uitvoering van haar dienstverlening derden in te schakelen.
2. Bij het inschakelen van derden zal Physical Fitness steeds zorgvuldig te werk gaan.

ARTIKEL 6
_________________________________________________________________________________________________
AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Physical Fitness is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade ontstaan uit hoofde van, door of in verband 
met de uitvoering van de dienstverlening voor Wederpartij. Meer in het bijzonder is Physical Fitness niet 
aansprakelijk voor enig verlies of schade, dood, ziekte of lichamelijk letsel ontstaan uit hoofde van, door of in 
verband met de uitvoering van dienstverlening, behoudens opzet en grove schuld aan de zijde van Physical 
Fitness.

2. Wederpartij vrijwaart Physical Fitness en haar personeelsleden van alle aanspraken van derden, waaronder 
begrepen de redelijke kosten van juridische bijstand, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien 
uit de dienstverlening die Physical Fitness verricht, behoudens opzet en grove schuld aan de zijde van 
Physical Fitness.

3. Niettegenstaande het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is Physical Fitness in geen geval verder 
aansprakelijk dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief BTW van de betrokken dienstverlening, 
dan wel het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het betreffende geval aan haar uitkeert.

ARTIKEL 7
_________________________________________________________________________________________________
OVERMACHT
1. Indien Physical Fitness door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen 

jegens de Wederpartij kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de toestand van 
overmacht.

2. Onder overmacht van Physical Fitness wordt verstaan elke van de wil van Physical Fitness onafhankelijke 
omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens de 
Wederpartij wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch wordt gemaakt waardoor de nakoming van deze 
verplichtingen in redelijkheid niet van Physical Fitness kan worden verlangd. 

3. Wanneer een overmachtsituatie langer dan 50 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de 
Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst 
gepresteerd is, wordt alsdan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens verder iets 
verschuldigd zullen zijn.

ARTIKEL 8
_________________________________________________________________________________________________
ONTBINDING

1.  Physical Fitness is gerechtigd de Overeenkomst zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke
 tussenkomst te ontbinden indien:
(I)  de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, waaronder 

begrepen doch niet beperkt tot het tijdig betalen van de facturen van Physical Fitness en/of het door Physical 
Fitness niet (geheel en/of tijdig) kunnen innen van de door Wederpartij verschuldigde bedragen middels 
automatische incasso;

(II)  de Wederpartij in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
(III) aan de Wederpartij surseance van betaling is verleend of een verzoek daartoe is gedaan en deze toestand 
 niet binnen 14 dagen ongedaan is gemaakt;
(IV) door de Wederpartij een onderhands akkoord wordt gesloten met crediteuren dan wel executoriaal
 beslag wordt gelegd (dat niet binnen 14 dagen wordt opgeheven) op het vermogen van de Wederpartij of
 op andere wijze de beschikkingsmacht over het vermogen door de Wederpartij wordt verloren, en/of
(V) de Wederpartij de regels zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement (huisregels) van Physical 
 Fitness twee of meerdere malen overtreedt. 
(VI)  Wederpartij is gerechtigd de Overeenkomst met een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van een 
 kalendermaand op te zeggen indien er sprake is van langdurige ziekte van de Wederpartij. Als langdurig 
 wordt minimaal een periode van 5 kalendermaanden verstaan. Wederpartij dient ter zake de opzegging  

 een deugdelijke doktersverklaring te overleggen aan Physical Fitness. 

ARTIKEL 9
_________________________________________________________________________________________________
OVERDRACHT

Zonder de voorafgaande toestemming van Physical Fitness is het de Wederpartij niet toegestaan de Overeenkomst 
of één of meer daaruit voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, dan wel 
feitelijk door derden te doen uitvoeren.

ARTIKEL 10
_________________________________________________________________________________________________
TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE 

1. Op de Overeenkomst tussen Physical Fitness en de Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen Physical Fitness en de Wederpartij zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe 

bevoegde rechter te Utrecht.

Huisregels Physical Fitness
WELKOM BIJ PHYSICAL FITNESS!

Onze huisregels zijn van toepassing op een ieder die een lidmaatschap heeft afgesloten bij Physical Fitness, een 
ieder met een lopend jaarcontract en een ieder die een losse les danwel gastles/proefles volgt of zich lijflijk bevindt 
in onze accomodatie. Deze huisregels zijn te lezen op onze website www.physicalfitness.nl. Bij het niet naleven zijn 
wij gerechtigd naar eigen inzicht maatregelen te nemen. Dit kan variëren van een berisping tot het direct 
beëindigen van het lidmaatschap zonder restitutie van gelden en/of verzoek om ons gebouw te verlaten.
____________________________________________________________________________________________________
Vóór elke training bent u verplicht uw magneetkaart (€10,00) door de kaartlezer te halen (aftekenen) danwel uzelf 
te melden bij de receptiebalie (indien u geen lid bent van one club). Heeft u de magneetkaart niet bij u dan dient u 
dit melden bij de receptiebalie. Doorlopen zonder af te tekenen danwel zonder te melden aan de receptiebalie 
beschouwen wij als opzettelijke nalatigheid. Wij zijn in dit geval gerechtigd het lidmaatschap in te trekken en/of u 
te verzoeken onze accomodatie te verlaten. Voor het volgen van meerdere trainingen op één dag dient extra te 
worden afgetekend. U dient dit te melden bij de receptiebalie zodat wij voor u kunnen aftekenen. Op een verlopen 
kaart mag niet worden getraind. Niet gebruikte lessen vervallen per afloopdatum. Uw magneetkaart is strikt 
persoonlijk. De magneetkaart is niet overdraagbaar en geeft uitsluitend uzelf toegang tot Physical Fitness. Bij 
misbruik zijn wij gerechtigd het lidmaatschap zonder restitutie te beëindigen.
____________________________________________________________________________________________________
Het lidmaatschapsgeld bedraagt €35,00. Deze kosten zijn voor administratie, uw magneetkaart en het toetreden bij 
de club.
____________________________________________________________________________________________________
Kosten voor vervanging van de magneetkaart zijn €10,00 (breuk of verlies) en komen voor uw eigen rekening.
____________________________________________________________________________________________________
U dient zelf melding te maken van eventuele wijzigingen m.b.t. uw lidmaatschap. (U wordt b.v. 19 jaar dan 
verandert de hoogte van uw contributie). Wij zijn gerechtigd met terugwerkende kracht eventuele achterstallige 
danwel gemiste lesgelden van u te vorderen. 
____________________________________________________________________________________________________
Physical Fitness biedt u de mogelijkheid uw lidmaatschap eenmalig, per lopend abonnement, tijdelijk te bevriezen 
(met uitzondering van jaarabonnementen). De minimale tijdsduur hiervoor is 14 dagen met een maximum van 30 
dagen. Langer bevriezen is uitsluitend in uitzonderingsgevallen mogelijk. Wendt u zich in dit geval tot de directie.
____________________________________________________________________________________________________
Uw lidmaatschap is tot 1 jaar geldig na de afloopdatum van uw abonnement. Wanneer u langer dan 1 jaar geen 
gebruik maakt van uw lidmaatschap (u komt 1 jaar lang niet op de club om te sporten) gaan wij er vanuit dat u 
uw lidmaatschap beëindigd heeft. Wanneer u uw training na 1 jaar afwezigheid hervat, betaalt u opnieuw 
lidmaatschapsgeld. 
____________________________________________________________________________________________________
Physical Fitness hanteert geen opzegtermijn met uitzondering op jaarabonnementen via automatische incasso (zie 
onder). Leden met een jaarabonnement die ons machtigen tot automatische incasso dienen zorg te dragen voor 
een toereikend saldo op hun bankrekening. In geval van onvoldoende saldo/storno betaalt u € 25,00 aan extra 
kosten per gestorneerde maand. Deze dient à contant te worden voldaan. Jaarabonnementen via automatische 
incasso kunnen niet worden bevroren. Jaarabonnementen worden stilzwijgend verlengt en zijn na het eerste jaar 
per maand opzegbaar. Wij hanteren één maand opzegtermijn voor deze abonnementsvorm. Opzegging dient 
schriftelijk/per email te geschieden.
____________________________________________________________________________________________________
Consumpties dient u direct à contant te voldoen. 
____________________________________________________________________________________________________
Uw aanwezigheid in onze accomodatie is geheel op eigen risico. Wij beschouwen ons niet verantwoordelijk of 
aansprakelijk voor ongevallen of zoekgeraakte eigendommen. Wie zich schuldig maakt aan wangedrag en/of het 
moedwillig beschadigen van inventaris of gebouw ontzeggen wij met onmiddellijke ingang de toegang tot ons 
gebouw zonder restitutie van gelden. Jaarabonnementen worden in dit geval per afloopdatum beeindigd!
____________________________________________________________________________________________________
U dient fris aan uw training te beginnen in gepaste en schone trainingskleding. Buitenschoeisel is niet toegestaan. 
Handdoek verplicht. U dient te douchen voordat u de sauna of het zwembad in gaat. In het zwembad is 
zwemkleding verplicht. In de sauna dient men op een handdoek te zitten en geen kleding te dragen. Roken is niet 
toegestaan. Het gebruik van kauwgom tijdens de training is gevaarlijk en wordt derhalve afgeraden.
____________________________________________________________________________________________________
Uw abonnement is een all-inclusief abonnement; uw abonnement geeft u toegang tot al onze groepslessen, onze 
fitnesszaal, ons zwembad, sauna etcetera in al onze vestigingen/locaties. 
____________________________________________________________________________________________________
Wij zijn te allen tijden vrij wijzigingen aan te brengen in ons lesrooster, lesaanbod en faciliteiten. Dit geldt tevens 
voor onze openingstijden. Wij geven geen restitutie in geval van wijzigingen in ons lesrooster, wisseling dan wel 
wegvallen van een docent of veranderingen anderszins in ons lesaanbod dan wel faciliteiten en zijn niet 
aansprakelijk voor derving van uw tegoed aan lessen op uw abonnement indien u uitsluitend gebruik maakt van 
een specifieke les op een specifiek tijdstip. 
____________________________________________________________________________________________________
Gebruik van zwembad en sauna is inbegrepen in het abonnement. Het zwembad is uitsluitend toegankelijk 
wanneer er geen zwemles gegeven wordt. De sauna is te allen tijden (binnen openingstijden) toegankelijk. 
____________________________________________________________________________________________________
Met het vermelden van uw emailadres op het lidmaatschapsformulier, abonneert u zich op onze digitale 
nieuwsbrief.
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