
ALGEMENE VOORWAARDEN  

ARTIKEL 1: DUUR EN INHOUD 

OVEREENKOMST, INSCHRIJFGELD, LIDMAATSCHAPSKOSTEN 

• Voor het lidmaatschap is bij aanvang van de overeenkomst geen inschrijfgeld 

verschuldigd. 

• De lidmaatschapskosten zijn per maand verschuldigd en zullen telkens voorafgaand 

aan de maand waarop deze betrekking hebben door FT-Nijverdal middels 

automatische incasso worden geïncasseerd. De eerste keer betaal je een maand 

vooruit. Dat betekent dat de eerste betaling is voor 2 maanden, dezelfde maand en 

de maand daarop. Zo heb je dus nog een maand sporten tegoed na je laatste 

betaling. 

• Het lidmaatschap geeft het lid recht om 1x, 2x, of onbeperkt gebruik te maken van 

de lessen van FT-Nijverdal. 

• Doorlopend (duo) pt abonnement betekent: dat het minimaal voor 1 jaar geldt, na 

afloop van de in eerste instantie overeengekomen periode, wordt het ook 

automatisch per maand verlengd en loopt het altijd per volle kalendermaand door. 

• Doorlopend groepslessen abonnement betekent: dat het voor minimaal 1 maand 

geldt, na afloop van de in eerste instantie overeengekomen periode, wordt het ook 

automatisch per maand verlengd en loopt het altijd per volle kalendermaand door. 

ARTIKEL 2: Abonnement pauzeren(bevriezen). 

• Het abonnement wordt alleen gepauzeerd(bevroren), als leden geblesseerd raken 

tijdens één van de lessen van FT Nijverdal. Het abonnement gaat weer door wanneer 

je weer kan meetrainen bij één van de lessen. 

ARTIKEL 3: MACHTIGING TOT INCASSO  

• Het Lid machtigt FT-Nijverdal om de overeengekomen lidmaatschapskosten 

maandelijks af te schrijven van zijn bank- of girorekeningnummer. Dit gebeurt rond 

de 25e. 

ARTIKEL 4: VERHUIZING 

• Indien het Lid als gevolg van een verhuizing niet meer in staat is om gebruik te maken 

van het lidmaatschap blijft hij desondanks verplicht de lidmaatschap kosten tot het 

einde van de overeenkomst te voldoen. 

ARTIKEL 5: OPZEGGING 

• Na afloop van de eerste periode(abonnement) kan het Lid de overeenkomst op ieder 

moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand  

(vb. geef je een opzegging door op 30 december, dan is 31 januari de laatste dag van 

jouw lidmaatschap). 

• Opzegging dient gedaan te worden via de mail.  



ARTIKEL 6: UITVAL VAN LESSEN 

• FT-Nijverdal behoudt het recht om de buitenlessen niet door te laten gaan in verband 

met de veiligheid van de leden. Bijvoorbeeld door gladheid, onweer of extreme hitte. 

• Bij minder dan 2 in de ochtend en 3 aanmeldingen in de avond 

zullen de groepslessen ook komen te vervallen. 

• Feestdagen zoals: Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag 

en Pinksteren worden er lessen gegeven tot 14:00 uur.  

Kerstmis (1ste en 2de kerstdag) en Oud en Nieuwjaarsdag worden er geen lessen gegeven.  

• Er is 1 week in de bouwvakantie wanneer er geen lessen zijn. Dit wordt elk jaar netjes 

gecommuniceerd in Virtuagym (onze app waarmee wij werken). 

Voor de rest worden er het hele jaar door lessen gegeven en kunt u dus volop 

sporten bij FT-Nijverdal.  

ARTIKEL 7: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID 

• Het Lid weet dat het beoefenen van sport risico’s met zich mee brengt. Het 

deelnemen aan programma’s en trainingen van is geheel voor eigen risico van het 

Lid. 

• FT-Nijverdal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële 

schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid. 

Het Lid zal FT-Nijverdal vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. 

• FT-Nijverdal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal 

van eigendommen van het Lid. 

ARTIKEL 8: KLACHTEN 

• In geval van klachten zal het Lid zich wenden tot de eigenaar van FT-Nijverdal. 

ARTIKEL 9: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

• Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele 

geschillen zullen aan de ter zake bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd. 

 

 

  


