Algemene voorwaarden
Artikel 1. Algemeen
1. De overeenkomst gaat in op de dag dat je een abonnement afsluit.
2. De vergoeding voor het abonnement voortvloeiend uit de overeenkomst is een bijdrage
met een vaste termijn, behorende bij de vorm van de overeenkomst, vermeld op het
inschrijvingsformulier.
3. De overeenkomst wordt daarna per kalendermaand verlengd.
4. Opzegging van de overeenkomst, na afloop van de vaste termijn, behorende bij de vorm
van de overeenkomst, vermeld op het inschrijfformulier, is mogelijk met inachtneming
van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
5. De vergoeding voor het abonnement wordt vooraf, maandelijks, via een automatische
incasso betaald, tenzij anders overeengekomen.
6. Op alle door Body | Mind & Being gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van
toepassing.
7. Body | Mind & Being behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om
identificatie te vragen, waarvan een kopie digitaal wordt gearchiveerd in de administratie
van Body | Mind & Being.
Artikel 2. Lidmaatschapsbepalingen
1. Body | Mind & Being behoudt zicht het recht voor om tarieven, deelnemersbijdrage,
openingstijden, faciliteiten, algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen. Aan acties
en speciale voorwaarden kunnen, voor- of achteraf, nooit rechten worden ontleend.
2. Body | Mind & Being is bevoegd verhogingen van de lidmaatschapsprijs op elke gewenst
tijdstip toe te passen, vermits deze verhoging minimaal 1 maand van te voren op haar
website wordt aangekondigd.
3. Indien er een betalingsachterstand is van 3 maanden of meer wordt het resterende
bedrag van de abonnementlooptijd in zijn totaliteit opeisbaar.
4. Leden dienen zich te conformeren aan de huisregels van Body | Mind & Being.
Artikel 3. Ziekte/Blessures
1. In geval van een langdurige blessure of letsel kan uitsluitend met (schriftelijke)
toestemming van Body | Mind & Being de overeenkomst tijdelijk, tot een maximum van
drie maanden, stopgezet/bevroren worden (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en
vakantie) en is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring of ander
deugdelijk bewijs, dit ter beoordeling van Body | Mind & Being.

2. Deze en andere tijdelijke stopzetting/bevriezing van het abonnement i.v.m. ziekte of
blessures gaan in naar de eerste van de maand, volgend op de maand van melding,
3. Voor de stopzetting/bevriezing van het abonnement geldt een wachttijd van één
kalendermaand.
4. Body | Mind & Being is bevoegd een bedrag van € 15,- per maand in rekening te brengen
ten tijde van de stopzetting/bevriezing.
5. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht.
6. De einddatum van de overeenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt
opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting/bevriezing met maximaal 3
maanden.
7. De vergoeding genoemd onder artikel 3 lid 2 wordt niet in rekening gebracht als er sprake
is van een zwangerschap. De overeenkomst wordt dan tijdelijk en zonder
voorbehoud stopgezet.
Artikel 4. Opzegging en overdracht
1. De overeenkomst is te beëindigen na de aangegane vaste termijn van de overeenkomst.
2. Opzegging van de overeenkomst, na afloop van de vaste termijn, behorende bij de vorm
van de overeenkomst, vermeld op het inschrijfformulier, is mogelijk met inachtneming
van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
3. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door de deelnemer, op wiens naam
de overeenkomst is gesteld, middels schriftelijke mededeling per mail of post aan het
adres van Body | Mind & Being op haar locatie. De opzegging is geaccepteerd door Body
| Mind & Being nadat deze opzegging, met de daaraan verbonden voorwaarden, per mail
heeft bevestigd aan het adres van de deelnemer, op wiens naam de overeenkomst is
gesteld.
4. Indien men een overeenkomst wil beëindigen voordat de contractperiode afgelopen is, is
een afkoopregeling mogelijk, deze omvat: de overeenkomst met vaste termijn wordt
omgezet, met terugwerkende kracht vanaf het moment dat de overeenkomst is
aangegaan, naar een kortdurende overeenkomst, welke duurder is. Het verschil wordt
verrekend per reeds genoten/betaalde kalendermaand(en).
5. De overeenkomst vervalt bij opzegging.
6. Bij herinschrijving dienen opnieuw inschrijfkosten en/of startersgelden betaald te
worden, conform de dan geldende voorwaarden.
7. De overeenkomst is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
1. De deelnemer dient te beschikken over een goede gezondheid en dient zich in geval van
twijfel omtrent zijn/haar gezondheidstoestand, voorafgaand aan het sluiten van een
overeenkomst met Body | Mind & Being, medisch te laten keuren.
2. Ieder lid draagt zelf de verantwoordelijkheid voor zijn/haar fysieke gesteldheid en dient
de trainingsaanwijzingen van Body | Mind & Being medewerkers op te volgen.
3. Body | Mind & Being aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan persoonlijke
eigendommen van de gebruikers en/of deelnemers van haar accommodatie,
trainingsruimte, kleedruimtes, lockers en/of algemene ruimtes in haar gebouwen.
4. Body | Mind & Being aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door
blessures of letsel ontstaan door het gebruik van de faciliteiten, programma’s of
begeleiding.
5. Indien een lid niet bekend is met bepaalde apparatuur of faciliteiten, dient hij/zij dit zelf
kenbaar te maken bij de aanwezige instructeur.
6. Het gebruik van een locker in de kleedkamers is voor eigen risico.
7. Body | Mind & Being aanvaardt geen aansprakelijkheid voor goederen die uit een locker
ontvreemd zijn, noch voor beschadigingen aan goederen van haar deelnemers.
8. Het is niet toegestaan goederen in de locker achter te laten, buiten de openingstijden van
Body | Mind & Being.
9. Body | Mind & Being aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door
verlies van kleding, waardevolle spullen, voertuigen of andere eigendommen van
deelnemers.

Artikel 6. Algemene bepalingen
1. De deelnemer geeft hierbij toestemming aan Body | Mind & Being de door hem/haar
verstrekte gegevens te verwerken, te gebruiken en op te nemen in een database,
aangelegd door Body | Mind & Being, in het kader van haar dienstverlening.
2. Deze gegevens worden steeds, met inachtneming van de geldende (privacy-)wetgeving
opgeslagen en beheerd. Deze persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor Body |
Mind & Being en wordt niet aan derden versterkt, tenzij Body | Mind & Being hiertoe
krachtens de wet of gerechtelijke uitspraak daartoe verplicht is.
3. Het is mogelijk dat een deelnemer benaderd wordt, telefonisch, per email of anderszins,
zodat Body | Mind & Being de mogelijkheid heeft het lid gemotiveerd en betrokken te
houden om zijn/haar gezondheidsdoelen te (blijven) behalen.

Artikel 7: Betalingsverplichting
1. Alle eventuele kosten, waaronder incasso, deurwaarder- en advocaatkosten, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke door Body | Mind & Being worden gemaakt
teneinde nakoming van verplichtingen van het de deelnemer te bewerkstelligen, zijn ten
laste van de deelnemer.
2. Indien een deelnemer, de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichting niet
tijdig nakomt, is hij/zij in verzuim.
3. Body | Mind & Being is dan bevoegd om, zonder nadere ingebrekestelling, over te gaan
tot invordering van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente van
2% per maand.
4. Bij het niet tijdig betalen worden administratie- en storneringskosten doorberekend aan
de deelnemer wiens rekening bij Body | Mind & Being bekend is.
5. De eerste maal dat wij uw rekening niet kunnen belasten middels automatische incasso
voor de maandelijkse bijdrage, wordt de deelnemersbijdrage verhoogd met
administratiekosten- en/of stoneringskosten van € 7,50.
6. De deelnemer wordt de mogelijkheid geboden de betaling van de maandelijks bijdrage,
verhoogd met de administratie- en stoneringskosten, per direct te voldoen bij het
betreden van de trainingsruimte.
7. De rekening van deelnemer wordt bij het niet tijdig betalen voor de tweede en volgende
keer belast met de deelnemersbijdrage verhoogd met administratie- en stoneringskosten
van telkens € 15,-.
8. Het niet tijdig voldoen van de deelnemersbijdrage, voortvloeiend uit de
overeenkomst, heeft tot gevolg dat Body | Mind & Being de deelnemer kan schorsen
voor de termijn dat de betaling uitblijft.
9. Schorsing wegens wanbetaling ontslaat de deelnemer niet van zijn betalingsverplichting.
10. Over de schorsingstermijn vind geen restitutie plaats van onverdiende
deelnemersbijdrage.
11. Buitengerechtelijke (incasso)kosten belopen minimaal 20% van het verschuldigde bedrag,
met een minimum van € 195,- waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd
door Body | Mind & Being.
12. De buitengerechtelijke (incasso)kosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop
invordering in handen is van onze advocaat of deurwaarder, ongeacht of de deelnemer
daarvan op de hoogte is gesteld.

