ALGEMENE VOORWAARDEN : Sports and more :
Art.1: Inschrijving en lidkaart.
a. Personen met een minimum leeftijd van 14 jaar kunnen een lidmaatschap aangaan bij sports and
more door het inschrijvingsformulier in te vullen en te ondertekenen (Indien geen 18 jaar :
ondertekening door 1 van de ouders). Voor sommige groepslessen kunnen ook kinderen een
lidmaatschap aangaan, mits akkoord en ondertekening door 1 van de ouders. Kinderen kunnen dan
wel alleen deelnemen aan deze specifieke groepslessen, maar hebb en geen recht om vrij te trainen of
zich in te schrijven voor andere groepslessen. Door het inschrijvingsformulier in te vullen en te
ondertekenen verklaart het lid dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij
hiermee akkoord gaat. Het lidmaatschap vangt aan op de datum aangegeven door het lid. Indien geen
datum opgegeven is, wordt de datum van ondertekening van het inschrijvingsformulier genomen als
startdatum. Vanaf de startdatum is het lid de bijdragen, zoals opgenomen in artikel 2 van de
algemene voorwaarden, verschuldigd.
b. Tijdens zijn/haar eerste bezoek (intake) aan sportcentrum sports and more ontvangt het lid op
vertoon van een geldig legitimatiebewijs zijn/haar lidkaart. Enkel op vertoon van een geldige lidkaart
krijgt een lid toegang. Bij verlies of defect van de lidkaart moet een vervangende lidkaart aangekocht
worden in sportcentrum sports and more, waarvoor een kostprijs van €10 zal aangerekend worden.
Bij verlies of diefstal of misbruik van de sports and more lidkaart, blijven alle betalingsverplichtingen
onverminderd van kracht.
c. De lidkaart is en blijft eigendom van sports and more. Deze kaart is strikt persoonlijk en niet
overdraagbaar aan derden. De lidkaarthouder blijft ten allen tijde aansprakelijk en / of
verantwoordelijk voor het gebruik en / of misbruik van de lidkaart.

Art.2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden.
a.Een lidmaatschap bij sports and more is steeds een overeenkomst van bepaalde duur voor de
periode met stilzwijgende verlenging zoals vermeld in het inschrijvingsformulier van het lid. Na het
verstrijken van deze periode en bij gebreke aan opzegging overeenkomstig artikel 5.b. van de
algemene voorwaarden, wordt de overeenkomst omgezet in een overeenkomst van onbepaalde duur,
die kan worden opgezegd, mits een opzegperiode van maximum één kalendermaand te respecteren.
Het abonnement stopt de laatste dag van de maand , in de maand na de maand waarin de opzeg van
het abonnement gebeurde.
b. Beurtenkaarten blijven 1 jaar geldig te tellen vanaf de dag van betaling van de beurtenkaart.
c. alle prijzen zijn inclusief BTW. Sports and more is gerechtigd om de prijzen aan te passen in geval
van wijzigingen in hoogte van de BTW.
d. In geval van betaling via domiciliëring dient het lid een mandaat voor een SEPA Europese
domiciliëring in te vullen en te ondertekenen en dit document uiterlijk op het ogenblik van de
ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst over te maken aan sports and more. Door
ondertekening van voornoemd mandaat geeft het lid de toestemming aan:
- sports and more om opdrachten te sturen aan de betalingsdienstaanbieder van het lid om de
rekening van het lid te debiteren;

- zijn betalingsdienstaanbieder om zijn rekening te debiteren volgens de opdrachten van sports and
more.
Indien de debitering wordt geweigerd door de betalingsdienstaanbieder van het lid of indien het lid
de terugbetaling van de gedebiteerde transactie eist van zijn betalingsdienstaanbieder wordt het lid
in gebreke gesteld om het uitstaande saldo voor het einde van de maand te vereffenen. Indien het lid
nog steeds in gebreke blijft om het openstaand saldo integraal aan te zuiveren binnen de 14 dagen na
hiertoe te zijn in gebreke gesteld, wordt € 10 administratiekosten in rekening gebracht per keer dat
de betalingsdienstaanbieder van het lid de debitering weigert. Indien het lid nalaat gedurende twee
maanden de verschuldigde bedragen te betalen, zal het lid een bijkomende, forfaitaire
schadevergoeding verschuldigd zijn van € 50 en 15% verwijlinteresten, onverminderd het recht van
sports and more om andere schade die ze kan bewijzen te vorderen en wordt de vordering ter
incasso of aan een raadsman ter invordering overgemaakt. Indien sports and more zijn contractuele
verplichtingen niet nakomt kan het lid een schadevergoeding eisen van maximaal 50% van de
minimale looptijd. De domiciliëring kan door het lid te allen tijde worden opgezegd door middel van
het versturen van een mail naar info@sportandmore.be rekening houdende met de voorwaarden
voor opzegging van sports and more.

e. De sports and more lidkaart wordt buiten werking gesteld zolang niet aan de betalingsverplichting
is voldaan. In dat geval, kan het lid de toegang tot de sports and more vestiging worden geweigerd.
Sports and more is gerechtigd om bij betalingsachterstand van drie maandelijkse bijdragen de
overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de
betalingsverplichting vervalt. Sports and more zal het lid hiervan per aangetekend schrijven of per
mail verwittigen.
f. sports and more behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks te indexeren. Tenminste 1 maand
voor de indexatie worden de leden hiervan in kennis gesteld.

Art.3: Openingstijden.
a.Sports and more behoudt zich het recht om de openingstijden, geheel of gedeeltelijk, permanent of
voor een bepaalde periode te wijzigen. De openingstijden worden door het lid niet beschouwd als
een wezenlijk kenmerk van de door sports and more te leveren dienst.
Openingstijden : ma-vr 8.30-12.00 en van 13.30-21.30, zat 9-13u m.u.v de dagen dat er
ochtendtrainingen plaatsvinden : vanaf 7.00. Sports and more is gesloten op zondagen en wettelijke
feestdagen.
b. Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt
geen terugbetaling van het maandbedrag plaats.

Art. 4: Groepslessen en personal training
a.. Elke groepsles moet gereserveerd worden via de online applicatie. Personal trainings worden
rechtstreeks afgesproken en ingepland met de respectievelijke coach.
b. Sports and more behoudt zich het recht om het uurrooster te wijzigen. De wijzigingen worden op
de website / app aangekondigd, zodat de klant steeds het juiste uurrooster kan consulteren. Alle
lessen staan op de app. De lesuurroosters worden door het lid niet beschouwd als een wezenlijk
kenmerk van de door sports and more te leveren dienst.
c. Afmelden voor een les of personal training gebeurt via de applicatie en dient minstens 8 uur voor
aanvang van de les te gebeuren. Indien je een abonnement groepslessen hebt afgesloten van
respectievelijk 1,2, onbeperkt aantal keren / week , dan kan je via de app ook slechts deze aantallen
reserveren.

d. Sports and more kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet doorgaan van
groepslessen en/of personal trainingssessies door overmacht, ziekte van een lesgever, bij minder
dan 5 inschrijvingen , e.a.
Sports and more zal wel alles in het werk stellen om de lessen in te halen en/of alternatieven aan te
bieden.

Art.5: Beëindigen.
a. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door zijn lidmaatschap op te zeggen via mail naar
info@sportsandmore.be : met als vermelding STOPZETTING lidmaatschap.
b. Na het verstrijken van de periode zoals vermeld in het inschrijvingsformulier, kan het lid zijn
lidmaatschap maandelijks beëindigen, mits het respecteren van de opzeggingstermijn. Het
abonnement wordt stopgezet op de laatste dag van de maand na de maand waarop de stopzetting
werd aangevraagd.
c. Een abonnement kan wegens medische redenen vroegtijdig worden stopgezet of bevroren mits
voorleggen van een medisch attest, uitgeschreven door een arts. Het lid brengt sports and more via
mail op de hoogte : info@sportsandmore.be : BEVRIEZING OF STOPZETTING contract owv medische
redenen + ingescand geldig medisch attest. Sports and more is bevoegd om per bevriezing 10 euro
administratieve kosten in rekening te brengen.
d. De sports and more lidkaart dient uiterlijk op de laatste dag van het lidmaatschap te worden
teruggebracht naar het sports and more sportcentrum.
e. Sports and more behoudt zich het recht om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de
huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van een vestigingsmedewerker
een lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen. Sports and more zal het lid hiervan per aangetekend
schrijven of per mail verwittigen.

Art.6: Risico en aansprakelijkheid.
a. Noch sports and more , noch zijn medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk gesteld
worden voor de dood, een persoonlijk letsel of de ziekte van leden, hun kinderen en gasten
optredend op het grondgebied van het sportcentrum, behoudens ingevolge opzet of grove schuld in
hoofde van sports and more, haar medewerkers of haar aangestelden. Het gebruiken van de door
sports and more ter beschikking gestelde apparatuur, het volgen van een programma of van
cursusonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook is geheel op eigen risico van het lid.
b. Noch sports and more, noch zijn medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk worden
gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van het
sportcentrum, behoudens in gevolge opzet of grove schuld in hoofde van sports and more, haar
medewerkers of haar aangestelden.
c. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van sports and more of van
haar aangestelde.

Art.7: Huisregels.
a. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van sportcentrum sports and more en
hiernaar te handelen. Voor het betreden van het sportcentrum, verbindt de klant zich er toe kennis
van de huisregels te nemen.
b. Het gebruik van een handdoek is verplicht in het sportcentrum .
c. Elk gebruikt toestel wordt na gebruik schoon / droog gemaakt door de gebruiker.

d. De douches, kleedkamers en toiletten worden proper achter gelaten.
e. Geen sporttassen in het sportgedeelte.
f. Proper schoeisel !!!
g. Eigen hoorbare muziek spelen is verboden.
h. Het is verboden bepaalde toestellen, voorbehouden voor groepslessen tijdens die bepaalde
tijdstippen ,te gebruiken in die tijdspanne.
i. Dranken en repen worden tegen betaling aangeboden in ons centrum , maar er is geen
aankoopverplichting.
j. Het is aan te raden je goedgezindheid mee te nemen.

Art. 8: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht
a. Sports and more is de handelsbenaming met maatschappelijke zetel te 3960 Bree, Bremstraat 4 en
uitbating in de Watertorenstraat 16C te 3960 Bree . Elk geldig lid mag gedurende de openingstijden
komen sporten in de sports and more locatie in de Watertorenstraat 16C te 3960 Bree.
b.Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen een lid en sports and more aangegaan, is
uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
c. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en
sports and more, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in de rechtbank van het
bevoegde arrondissement.
d. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van sports and
more te kennen, te aanvaarden en toe te passen.
e. Sports and more is gerechtigd de huisregels en de algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde
huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe
leden.

Art. 9: Medische toestand.
a. Het lid verklaart hierbij dat hij of zij in goede gezondheid verkeert, dat hij of zij geen enkele
medische of andere reden heeft die hem of haar zouden kunnen verhinderen om deel te nemen aan
een fysieke inspanning en dat het leveren van een fysieke inspanning geen schade kan berokkenen
aan zijn of haar gezondheid, veiligheid en/of fysieke conditie. Tijdens de intake wordt er eveneens
een medische anamnese gedaan.
b. Men mag geen gebruik maken van het sportcentrum indien men lijdt aan een infectie, een
besmettelijke ziekte of wanneer men letsels heeft zoals open wonden, open zweren, e.a. waarbij er
een risico bestaat dat het de gezondheid, de veiligheid en/of fysieke conditie van de andere leden zou
schaden.

Art.10: Verwerking van persoonsgegevens.
a. Sports and more gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer van vrijdag 25 mei 2018 ; de nieuwe GDPR richtlijnen omtrent de
verwerking van persoonsgegevens.
b. Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in ons bestan d opgenomen en
worden ze verwerkt:

- Voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten,
- Om u te informeren over de nieuwe producten en diensten
- Voor de verwezenlijking van de informatie- en promotiecampagnes.
- Om foto’s en video’s waarop u staat afgebeeld te gebruiken voor sfeerbeelden, voor de promotie
van het evenement – les en de volgende edities ervan (o.a. op sociale media’s)
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt. Het lid beschikt over het recht om zich
op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van zijn betreffende persoonsgegevens
te verzetten voor doeleinden van direct marketing.

