Algemene voorwaarden (AV) en huisregels Adapt
Artikel 1 - Algemeen
1.
Deze AV en huisregels zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Adapt en de persoon die gebruik maakt van de
faciliteiten van Adapt (hierna te noemen 'de sporter').
2.
Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen en gelden slechts per geval.
3.
De AV en de huisregels staan op de website van Adapt en zijn op verzoek op te vragen.
4.
De AV zijn van toepassing op en maken deel uit van alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en
andere (rechts)handelingen betreffende de diensten van Adapt.
Artikel 2 - Huisregels
1.
De sportruimte mag met buitensportschoenen worden betreden.
2.
De sportruimte heeft geen kleedruimte noch een douche.
3.
De sportruimte bevindt zich in een dorp op privé-terrein. Houdt hier rekening mee door geen (geluids-)overlast te
veroorzaken voor de woonomgeving.
4.
Op het privéterrein mag niet worden geparkeerd en de oprit van het terrein dient vrij toegankelijk te blijven. Op straat is
voldoende parkeergelegenheid, o.a. bij het kleine park aan het begin van de straat..
5.
De sportapparatuur en -materialen zijn kostbaar in aanschaf en onderhoud. Ga hier op een zorgvuldige wijze mee om en
volg de gebruiksaanwijzingen van de trainers op.
6.
(Sport)drankjes mogen zelf worden meegenomen en genuttigd, mits hier voorzichtig mee om wordt gegaan zodat geen
schade ontstaat in de sportruimte.
7.
Water wordt aangeboden in jerrycans, een bidon meebrengen is raadzaam.
8.
Er mag niet worden gerookt en/of gegeten in de sportruimte.
9.
Dumbbells, halterschijven en ander gebruikt los materiaal dient na afloop van de training te worden opgeruimd.
10.
Kinderen onder de 14 jaar worden niet toegelaten in de sportruimte in verband met de veiligheid van henzelf.
11.
Het is niet toegestaan bij het gebruik van een bal of ander materiaal wat zich daarvoor leent, deze (opzettelijk) heftig weg te
slaan, te schoppen of te gooien anders dan wordt geïnstrueerd i.v.m. mogelijke schade aan de omgeving en/of letsel aan
medesporters.
12.
De sporter wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Adapt en hiernaar te handelen.
Artikel 3 - Trainingstijden
1.
De openingstijden van Adapt zijn:
maandag
20:00 – 21:30 uur : kracht- en conditietraining gevorderden
woensdag
19:30 – 21:30 uur : kracht- en conditietraining accent op vechtsport
zaterdag
10:00 – 12:00 uur : kracht- en conditietraining accent op vechtsport
2.
Adapt behoudt zich het recht voor om openingstijden, programma's en dergelijke te wijzigen.
Artikel 4 - Feestdagen en vakantie Adapt 2017
1.
Adapt is vooralsnog gesloten op de volgende officieel erkende feestdagen:
Maandag 22 april
2e Paasdag
Zaterdag 27 april
Koningsdag
Maandag 10 juni
2e Pinksterdag
Woensdag 25 december
1e Kerstdag
Woensdag 1 januari 2020
Nieuwjaarsdag
2.
Adapt kan buiten deze dagen 2 weken tot maximaal 1 maand gesloten zijn wegens vakantie, meestal aaneengesloten en in
september. Dit zal tijdig worden doorgegeven aan de sporter.
Artikel 5 - Aan-/afwezigheid sporter
1.
De sporter traint op basis van een prepaidkaart. Niet getrainde lessen worden niet afgeschreven van de prepaidkaart.
2.
Sporters dienen zich tot uiterlijk 4 uur voor aanvang van de training (bij trainingen overdag een dag van tevoren) aan- of af
te melden door gebruik te maken van whatsapp. Adapt werkt op deze wijze omdat alle trainingen maatwerk zijn.
Is een training eenmaal ontworpen, kan een deelnemer te weinig of juist een extra deelnemer het ontwerp teniet doen
waardoor de trainer deze moet aanpassen wat onnodig extra tijd en inspanning kost. Bovendien kunnen andere sporters
daar last van hebben doordat het programma moet worden aangepast. Daarom wordt de volgende afspraak gemaakt om
deze situaties zoveel mogelijk te voorkomen.

Komt een sporter niet trainen terwijl deze zich wel had aangemeld, wordt op de fictieve prepaidkaart € 5,00 in mindering
gebracht. Idem als een sporter wél op een training komt terwijl deze zich niet had aangemeld. Dit bedrag geldt als
vergoeding voor het moeten wijzigen van het programma. De trainers van Adapt kunnen hierop uitzonderingen maken.
Artikel 6 - Aanvang en beëindiging prepaidkaart/lidmaatschap
1.
De prepaidkaart kan op elk gewenst moment ingaan. Adapt hanteert geen inschrijfkosten.
2.
Adapt hanteert geen opzegtermijn. De sporter kan stoppen wanneer hij/zij dat wil, tijdens of na afloop van de prepaidkaart.
3.
Adapt kan de rechten op basis van de prepaidkaart eenzijdig beëindigen zonder teruggave van betaling, in voorkomende
gevallen dat er niet aan de huisregels en AV wordt gehouden of onaanvaardbaar gedrag wordt vertoond. Adapt behoudt
zich het recht voor om de sporter in dergelijke gevallen de toegang tot de sportruimte te ontzeggen en de trainingen te
staken. Voordat hiertoe wordt overgegaan, wordt dit zorgvuldig doorbesproken met de sporter.
Artikel 7 - Cursussen/workshops/clinics
1.
Het verschuldigde tarief voor cursussen/workshops/clinics dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de start van de cursus/
workshop/clinics te zijn voldaan, tenzij anders is vermeld in de op dat moment geldende documentatie.
2.
Een inschrijving voor een cursus/workshop/clinic wordt door Adapt bevestigd op het moment dat het inschrijfformulier
volledig door de cursist is ingevuld en de verschuldigde betaling is ontvangen.
3.
Indien de cursist geen gebruik maakt van de cursus/workshop/clinic terwijl reeds betaald is, vindt geen restitutie plaats.
Indien er nog een nieuwe workshop wordt gegeven, kan de sporter deze cursus/workshop alsnog inhalen.
4.
De cursist dient vijftien (15) minuten voor aanvang van de cursus/workshop/clinic aanwezig te zijn en zich te melden bij de
trainers van Adapt.
5.
Adapt is gerechtigd cursussen/workshops/clinics te annuleren/verplaatsen indien minder dan zes (6) personen zich hebben
opgegeven en de verschuldigde betaling hebben voldaan. In dergelijke gevallen is Adapt niet gehouden tot vergoeding van
enige schade en/of kosten. Indien de cursist niet op andere voorgestelde data kan, wordt in voorkomende gevallen het
ontvangen bedrag gerestitueerd.
Artikel 8 - Facturatie
1.
Facturen worden opgesteld als de vorige prepaidkaart (bijna) is verbruikt. Facturen worden per email verzonden aan de
sporter.
2.
Het factuurbedrag voor de prepaidkaart of het maandabonnement dient in één keer te worden voldaan. Alle bedragen zijn
bij vooruitbetaling verschuldigd. Betaling dient te geschieden door het factuurbedrag over te maken op rekening van Adapt
zoals genoemd op de factuur.
3.
Er wordt een onderscheid gemaakt in prijs tussen trainingen van 1,5 uur (€ 8,00) en trainingen van 2 uur (€ 10,00).
4.
Indien de betalingstermijn met 14 dagen of meer wordt overschreden, krijgt de sporter een herinnering en nogmaals 2
weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de sporter na deze periode van 2 weken wederom
in gebreke blijft, behoudt Adapt zich het recht voor de sporter de toegang tot de trainingsruimte van Adapt te ontzeggen (zie
ook artikel 6 lid 4) totdat de factuur is voldaan.
5.
Adapt behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. Alle genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W.
6.
Als de sporter niet langer gebruik maakt van het recht tot trainen op basis van de aangeschafte prepaidkaart of het
abonnement, vindt geen restitutie plaats. In voorkomende gevallen kan hiervan bij hoge uitzondering worden afgeweken,
zulks ter beoordeling van Adapt.
Artikel 9 - Aansprakelijkheid en blessures
1.
Adapt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van kleding, sieraden of ander materiaal die
de sporter zelf meeneemt en/of achterlaat.
2.
Adapt bewaart gevonden voorwerpen maximaal één maand. De gevonden voorwerpen worden – indien door de
betreffende sporter binnen één maand opgeëist – geretourneerd of op kosten van sporter per post of per koerier aan
hem/haar teruggezonden.
3.
Het betreden van de trainingsruimte van Adapt geschiedt volledig voor eigen risico van de bezoeker/sporter. Adapt is niet
aansprakelijk voor letsel en/of schade ontstaan tijdens verblijf bij Adapt, ongeacht door welke oorzaak ontstaan, tenzij
sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Adapt.
4.
Adapt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van
de sporter.
5.
De sporter is zich ervan bewust dat het trainen bij Adapt risico's met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele
(vervolg-) schade, die ten gevolge van beoefening van enigerlei tak van sport bij Adapt kan ontstaan, voor eigen risico
neemt.

6.
7.

8.

9.
10.

Tevens zal de sporter Adapt vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze, behoudens in geval van opzet of grote schuld
van Adapt.
Adapt heeft een Collectieve Ongevallenverzekering alsmede een aansprakelijkheidsverzekering in het geval de sporter een
ongeval krijgt tijdens de training bij Adapt wat te wijten is aan ondeugdelijk materiaal of door handelen of nalaten van
Adapt.
De aansprakelijkheid van Adapt jegens bezoeker is, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot het bedrag dat de
aansprakelijkheidsverzekering van Adapt in voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het ter zake geldende eigen
risico.
Door de sporter veroorzaakte schade dient gemeld te worden, zodat indien nodig een beroep gedaan kan worden op de
aansprakelijkheidsverzekering van de sporter die daarvoor hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld.
Eventuele schade, diefstal of ongevallen dienen direct door de sporter aan Adapt gemeld te worden. Indien van toepassing,
dient het schadeformulier uiterlijk binnen drie weken na de gebeurtenis als gevolg waarvan de schade intreedt, volledig
ingevuld in het bezit van Adapt te zijn.

Artikel 10 - Persoonsgegevens
1.
Adapt verwerkt de persoonsgegevens van de sporters t.b.v. een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt
verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. Adapt kan de sporters per email informeren omtrent de
activiteiten. Indien de sporter die niet wenst te ontvangen, kan hij/zij dit aangeven.
2.
De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle sporters van Adapt zijn opgenomen.
Adapt gaat vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan
noodzakelijk t.b.v. het genoemde doel.
3.
De sporter kan verzoeken om inzage van zijn/haar persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze
gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.
Artikel 11 - Rechtstoepassing
1.
Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten die door of met Adapt zijn aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
2.
Alle geschillen welke mochten ontstaan n.a.v. de overeenkomst tussen de sporter en Adapt, zullen worden beslecht door
een bevoegde rechter in het arrondissement waar Adapt is gevestigd.
3.
Door zijn/haar inschrijving/deelname/betaling verklaart de sporter de algemene voorwaarden en de huisregels van Adapt te
accepteren.
4.
Indien Adapt een offerte uitbrengt, is deze gedurende veertien dagen geldig en vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is
vermeld.
5.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, heeft Adapt te allen tijde het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door
een derde of derden te laten uitvoeren, in welk geval de AV ook ten aanzien van bedoelde derde(n) van kracht zullen zijn.
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