Algemene Voorwaarden CardioBoxing Dordrecht
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de
totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten
betreffende de activiteiten die tussen de CardioBoxing en
de Consument worden gesloten.
1. De Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door ondertekening
van het inschrijfformulier van CardioBoxing. De
overeenkomst is strikt persoonlijk.
2.

Bedenktijd
Gedurende een bedenktijd van een week na
ondertekening van de overeenkomst, heeft de
consument de mogelijkheid om de overeenkomst
kosteloos te herroepen.

3.

Duur en beëindiging
3.1. CardioBoxing biedt de Consument ten minste
de keuze uit een overeenkomst van drie
maanden of een overeenkomst van zes
maanden. Tenzij dit anders is overeengekomen,
dient de overeenkomst te worden opgezegd
met inachtneming van een opzegtermijn van
een maand tegen het einde van de
abonnementsduur. Als er niet tijdig wordt
opgezegd wordt de overeenkomst na
overeengekomen periode voor onbepaalde tijd
vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde
tijd kan te allen tijde worden opgezegd, met
inachtneming van de opzegtermijn van een
maand.
3.2. Tussentijdse opzegging door de Consument is
mogelijk indien de consument een ander
woonadres krijgt en het – als gevolg van de
toenemende reistijd – voor de Consument niet
meer mogelijk is om onder redelijke
voorwaarden (meer dan 10 km. Afstand van de
sportzaal) gebruikt te maken van de activiteiten
van CardioBoxing.
3.3. De overeenkomst dient schriftelijk of per mail
te worden opgezegd.
3.4. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3
bestaat er voor de consument een
bevriezingsmogelijkheid. Als de consument
gedurende een periode van langer dan een
maand geen gebruik kan maken van de
activiteiten van CardioBoxing als gevolg van een
aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de
contractsperiode aansluitend verlengd met
deze periode zonder dat er over deze periode
extra abonnementskosten in rekening worden
gebracht.
3.5. Tussentijdse opzegging door CardioBoxing is
met onmiddellijke ingang mogelijk indien de
consument een of meerdere bepalingen van de

voorwaarden of van het huishoudelijke
reglement schendt. Of de consument zich
onrechtmatig heeft gedragen jegens
CardioBoxing of jegens een contractant van
CardioBoxing. Het resterende abonnementsgeld
wordt in deze gevallen terugbetaald onder
aftrek van de door CardioBoxing aantoonbaar
geleden schade.
4.

Prijs en prijswijzigingen
4.1. Het abonnementsgeld wordt vooraf
overeengekomen.
4.2. Eventuele prijsverhogingen worden door
CardioBoxing twee weken voorafgaand
genoegzaam bekendgemaakt.
4.3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft
de consument het recht om de overeenkomst
binnen vier weken na bekendmaking te
ontbinden.
4.4. De mogelijkheid tot ontbinding is niet van
toepassing op prijsaanpassingen op basis van
het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties,
noch op prijsaanpassingen die direct
voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van
BTW.

5.

Verplichtingen CardioBoxing
5.1. CardioBoxing staat ervoor in dat de geleverde
diensten beantwoorden aan de overeenkomst.
5.2. CardioBoxing staat ervoor in dat de instructeurs
of begeleiders over voldoende kennis
beschikken die redelijkerwijs mag worden
verwacht.

6.

Verplichting van de Consument
6.1. De consument houdt zich aan de door
CardioBoxing gegeven instructies en het
huishoudelijk reglement.
6.2. De consument dient aanwijzingen van
CardioBoxing c.q. de door hen aangestelde
medewerkers op te volgen.
6.3. Het is de consument niet toegestaan deel te
nemen aan de activiteiten van CardioBoxing,
indien hij onder invloed is van drank, drugs,
medicijnen of als doping aangeduide middelen.
6.4. Het is de consument niet toegestaan te roken in
de door CardioBoxing beschikbaar gestelde
ruimtes.
6.5. De consument dient wijzigingen in het
postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer
en telefoonnummer tijdelijk per e-mail aan
CardioBoxing mede te delen.
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7.

Tussentijdse wijzigingen
CardioBoxing kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen
in de aangeboden activiteiten en tijden. De
voorgenomen wijzigingen zullen minimaal twee weken
van te voren op genoegzame wijze worden
aangekondigd

8.

Betaling
8.1. De verschuldigde abonnementsgelden worden
in rekening gebracht en voldaan op de wijze
zoals is overeengekomen.
8.2. Bij niet tijdige betaling is de consument van
rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door
CardioBoxing per e-mail op gewezen en heeft
dan alsnog de mogelijkheid het nog
verschuldigde bedrag binnen 2 weken te
voldoen.
8.3. Na het verstrijken van de nieuwe
betalingsdatum is CardioBoxing gerechtigd om
wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte
(buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2
BW in rekening te brengen, een en ander vanaf
het verstrijken van de oorspronkelijke
betalingsdatum. Voorts is de Ondernemer
bevoegd om de Consument de toegang tot de
zaal te weigeren.
8.4. Indien de Consument niet aan zijn
betalingsverplichting voldoet, is de Ondernemer
bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

9.

Aansprakelijkheid
9.1. CardioBoxing is niet aansprakelijk voor diefstal
en/of verlies van persoonlijke eigendommen in
en om de club.
9.2. U dient zich ervan bewust te zijn dat het
uitoefenen van sport risico’s met zich
meebrengt. Eventuele schade en de daaruit
voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de
beoefening van de fitnessactiviteiten
aangeboden door CardioBoxing, wordt voor
eigen risico genomen. U vrijwaart CardioBoxing
voor alle aanspraken en uzelf en van derden in
deze.

10. Klachten
10.1. Indien de consument een klacht heeft over
Cardio Boxing Dordrecht dient hij deze per email in te dienen.

10.2. De consument dient klachten over de uitvoering
van de overeenkomst zo snel mogelijk – doch
uiterlijk binnen twee maanden nadat de
consument de gebreken heeft geconstateerd –
in bij CardioBoxing, tenzij dat redelijkerwijs niet
van hem verwacht kan worden. Deze klachten
dienen volledig, duidelijk omschreven en
voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
10.3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot
gevolg hebben dat de consument zijn rechten
ter zake verliest.
10.4. CardioBoxing beantwoordt de door de
consument bij hem ingediende klachten zo snel
mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken –
gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als
een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, antwoordt CardioBoxing
per omgaande met een bericht van ontvangst
en een indicatie van de termijn waarbinnen
men een meer uitvoerig antwoord kan
verwachten.
11. Lessen
11.1. Cardioboxing streeft ernaar om in geval van
afwezigheid van docenten voor vervanging te
zorgen. Helaas is dit niet altijd mogelijk.
Restitutie is niet mogelijk.
11.2. Buitensport activiteiten kunnen worden
afgelast wegens weersomstandigheden.
11.3. Wanneer een les uitvalt, wordt dit indien
mogelijk gecommuniceerd via diverse kanalen.
Cursisten zullen bij uitval van een les een e-mail
ontvangen.
12. Privacyverklaring
12.1 De persoonlijke gegevens van de consument zijn
strikt vertrouwelijk en worden enkel en
uitsluitend voor administratieve doeleinden van
CardioBoxing gebruikt.. Deze gegevens worden
nooit voor commerciële doeleinden aan derden
ter beschikking gesteld.
12.2 Tijdens de CardioBoxing lessen worden er foto’s
en video’s gemaakt ten promotie van ons product.
Mocht u hier bewaar tegen hebben geef dit aan
bij de fotograaf. Wij zullen deze foto’s en video’s
niet gebruiken.
13. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden
van toepassing zijn verklaard is het Nederlands recht
van toepassing.

CardioBoxing behoudt zich het recht voor om de Algemene
Voorwaarden te wijzigen.
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Huishoudelijk Reglement CardioBoxing
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1.

2.

Kleding
1.1. Het dragen van sportkleding is vereist. Deze
kleding moet het bovenlichaam bedekken en
mag niet aanstootgevend zijn.
1.2. Schone zaalschoenen zijn verplicht voor alle
activiteiten.
1.3. Men volgt ten alle tijden kledingaanwijzingen
van de door CardioBoxing aangewezen
medewerkers op.
Handdoek
De consument dient een handdoek mee te nemen en
te gebruiken. Dit vanuit hygiënisch oogpunt.

3.

Minimum leeftijd
De minimum leeftijd voor deelname aan de
activiteiten van CardioBoxing is 14 jaar.

4.

Aanwezigheid lessen
4.1. De consument zorgt ervoor dat hij altijd
minimaal vijf minuten voor aanvang van de les
aanwezig is, om zo de andere leden niet te laten
wachten.
4.2. De door CardioBoxing aangewezen medewerker
mag de toegang weigeren aan leden die te laat
komen.

5.

Roken
Roken is verboden in de sportruimte van CardioBoxing.

6.

Consumptie
In de sportruimte van CardioBoxing zijn consumpties
niet toegestaan. Alleen afsluitbare drinkbekers
(bidons) mogen worden meegenomen in de
fitnessruimte.

7.

Muziek
De door CardioBoxing aangestelde medewerkers
bepalen de muziekkeuze en volume.

8.

Waardevolle spullen
Geld, sieraden en andere artikelen van waarde mogen
op eigen risico worden meegenomen naar de
fitnessruimte van CardioBoxing. CardioBoxing stelt zich
niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van
eigendommen van de consument.

9.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden bewaard door de
medewerkers van CardioBoxing en zullen deze voor
gedurende maximaal 1 maand bewaren.

10. Mobiele Telefoons
Gebruik van mobiele telefoons tijdens de lessen van
CardioBoxing is niet toegestaan, uitgezonderd in
noodgevallen. Indien de klant gebeld wordt dient het
gesprek buiten de sportzaal gevoerd te worden.
11. Nooduitgangen
Het is niet toegestaan om materialen, tassen of andere
zaken voor nooduitgangen te plaatsen.
12. Ventilatie
Het openen van ramen en deuren geschiedt pas na
toestemming van de door CardioBoxing aangestelde
medewerker.
13. Omgang andere leden
Het is niet toegestaan andere leden lastig te vallen of
te discrimineren op grond van geslacht, ras,
huidskleur, etnische kenmerken, taal, godsdienst of
overtuiging, politieke of andere overtuiging, het
behoren tot een nationale minderheid, vermogen,
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, nationaliteit
of om welke reden dan ook. Leden dienen elkaar met
respect te behandelen en elkaar geen overlast te
bezorgen.

CardioBoxing behoudt zich het recht voor om het Huishoudelijk Reglement te wijzigen.
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