Voorwerp van de overeenkomst
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Deze overeenkomst is van toepassing op de club Infinity Fitness uitgebaat door Eclyps bvba met vennootschapszetel te Molenhuisstraat 12a, 9800 Deinze.
De overeenkomst geeft de gebruiker het recht om gedurende de aangeduide periode gebruik te maken van de faciliteiten van Infinity Fitness. Dit houdt in het
gebruik van de toestellen, het volgen van lessen, het gebruik van de infrarood sauna, sanitaire infrastructuur, kleedkamers en lockers tijdens de openingsuren.
Infinity fitness bepaalt de interne werking en organisatie
De gebruiker aanvaardt dat Infinity Fitness eenzijdig wijzigingen kan aanbrengen. Deze wijzigingen gaan van kracht vanaf aanplakking van het bericht in de
fitnessclub.
Tijdens vakantieperiodes of tijdens verbouwingen kan er sprake zijn van een tijdelijk aangepaste uurregeling. De eventuele beperkingen die daaruit zouden
kunnen voortvloeien kunnen geen aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst, noch tot de schorsing ervan, noch tot vermindering van prijs.
Prijs bestaat uit een instapkost en een gebruikersbijdrage. Deze bijdragen worden vastgesteld zoals vermeld op de voorzijde en dienen contant betaald te
worden voor aanvang van de eerste fitnessbeurt, cash of met bancontact, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij alle domicilieringen dient het voorschot,
zijnde een prorata gedeelde voor de lopende maand en de eerstvolgende volle maand, betaald worden voor aanvang van de eerste fitnessbeurt, tenzij anders
overeengekomen. Bij niet betaling is een intrest verschuldigd van 10%, te rekenen vanaf de dag van de overeenkomst en een forfaitaire schadevergoeding van
10%, met een minimum van 25 euro. Indien de klant bedragen te vorderen heeft van Infinity Fitness, zullen nooit meer dan dezelfde verwijlintresten en
hetzelfde schadebeding van toepassing zijn.
De prijs is jaarlijks herzienbaar. Infinity Fitness stelt bij vernieuwing van het contract de bijdrage vast. De gebruikers worden op de hoogte gebracht van de prijs
bij het vernieuwen van het contract. De prijs van de domiciliering kan jaarlijks geïndexeerd worden.
Elke voltijdse student, jonger dan 25 jaar, elke 60-plusser en elke extra lid uit eenzelfde gezin met zelfde domiciliering adres, kan intekenen aan kortingtarief.
Wanneer de leeftijd van 25 jaar bij studenten bereikt wordt, zal de domiciliering aan kortingtarief automatisch omgezet worden naar standaard tarief.
De overeenkomst is van een bepaalde duur en gaat in op de startdatum zoals vermeld op de voorzijde. Alle abonnementen per domiciliering worden
automatisch en van rechtswege verlengd telkens voor een periode van één maand. Tenzij één van de partijen één maand voor het verstrijken van de
overeenkomst een opzeg geeft per gewoon schrijven.
Elk lid dat een abonnement via domiciliering heeft afgesloten, kan zijn/haar abonnement binnen de contractueel afgesproken termijn vroegtijdig stopzetten,
mits een opzegtermijn van 1 maand in acht te nemen. Dit mits een verbrekingsvergoeding van 2 maanden. Deze vergoeding dient onmiddellijk te worden
betaald bij stopzetting van de overeenkomst. Bij abonnementen waarvan het bedrag in één keer werd betaald, is geen teruggave mogelijk bij vroegtijdige
verbreking.
Wanneer het lid bij ziekte of blessure tijdelijk niet kan sporten, kan enkel op basis van een geldig doktersattest de duur van het abonnement verlengd worden.
De verlenging gebeurt met de duur van één of meerdere volledige maanden, zolang de duur van de onmogelijkheid tot sporten minstens de verlengduur
evenaart. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht hiervoor.
Bij permanente ongeschiktheid tot sporten is Infinity Fitness niet verplicht tot enige terugbetaling van het abonnement. Abonnementen via domiciliering kunnen
vroegtijdig opgezegd worden, volgens de voorwaarden in punt 10.
Bij gebrekkige betaling wordt het incassobureau of de gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. Hierdoor kunnen extra dossierkosten in rekening gebracht worden.
Onverminderd de bepalingen van art. 1184 BW kan Infinity Fitness een gebruiker op elk moment en met onmiddellijke ingang uitsluiten indien de termen van de
overeenkomst niet worden gerespecteerd. De uitsluiting kan geen aanleiding geven tot terugbetaling van de bijdragen. De uitsluiting kan ook geen aanleiding
geven tot iedere vorm van vergoeding vanwege Infinity Fitness aan de uitgesloten gebruiker. Bij zware vermoedens of feiten van vandalisme of diefstal kan
Infinity Fitness een gebruiker onmiddellijk toegang ontzeggen. Officiële instanties worden op de hoogte gebracht van de feiten.
De gebruiker heeft enkel toegang tot de club mits voorleggen van een RFIC polsband/kaart. Bij verlies kan een vervanging voorzien worden en wordt een
vergoeding van 10 euro in rekening gebracht. Deze polsband/kaart is strikt persoonlijk en kan niet overgedragen of doorgegeven worden aan een ander persoon.
De gebruiker erkent op de hoogte te zijn van alle indicaties en contra indicaties bij alle apparaten uit de club. Alle leden dienen zich te gedragen als een goeie
huisvader.
De gebruiker stemt in met de huisregels van de club:
- Tijdens douchen of gebruik van sauna mag de gebruiker geen kledij, noch ondergoed dragen.
- Het gebruik van een handdoek tijdens het sporten is verplicht in de volledige club, alsook in de douches en sauna omwille van hygiënische redenen.
- Het dragen van proper sportschoeisel is verplicht.
De gebruiker verklaart voor het sporten te beschikken over een voldoende fysieke conditie en zij/hij geen ziekte of handicap heeft die haar/hem zou kunnen
schaden. De gebruiker verklaart een dokter te hebben geraadpleegd vooraleer te sporten bij Infinity Fitness. De gebruiker kan op elk moment worden gevraagd
een medisch attest voor te leggen. Infinity Fitness neemt graag contact op met uw behandelende geneesheer of specialist indien nodig.
Infinity Fitness kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of blessures die voortkomen uit verkeerd gebruik of onvoorzichtigheid op
een toestel, zonder dat deze gebrek vertoont.
Infinity Fitness is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies van goederen of gebeurlijke ongevallen, noch in de club, noch op de parking, noch op de weg van of
naar de club.
In de mate dat de gebruiker de aansprakelijkheid van de club wenst in te roepen, dient dit te gebeuren binnen de 7 kalenderdagen volgend op het feit dat
aanleiding gaf tot schade. Dit termijn is een vervaltermijn.
Door ondertekening van dit mandaat staat u Infinity Fitness toe om instructies te versturen naar uw bank om uw rekening te debiteren en staat u uw bank toe om
uw rekening te debiteren volgens de instructies van Infinity Fitnes. U hebt het recht tot terugbetaling door uw bank volgens de voorwaarden beschreven in de
overeenkomst, die u met haar getekend hebt. Elke aanvraag tot terugbetaling moet voorgelegd worden binnen de acht weken volgend op het debet van uw
rekening. Uw bank kan u inlichten over uw rechten verbonden aan elk mandaat. De debitering zal maandelijks geschieden zonder voorafgaande aankondiging.
Schuldeisernummer: BE62ZZZ0880452172
Geschillen:
Enkel de Belgische wet is van toepassing, zelf indien de klant in het buitenland gevestigd is.Voor alle geschillen met betrekking tot de uitvoering en interpretative
van huidige overeenkomsten is enkel het vredegerecht van het kantor Deinze, de rechtbank van eerste aanleg en de rechtbank van koophandel te Gent bevoegd
en deze bevoegdheidsbepaling geldt ook in geval van kortgeding. Alle bedragen zijn betaalbaar op de venootschapszetel te Deinze.

