Welkom bij Health Club Kickfit
Je bent lid geworden bij Health Club Kickfit. Wij gaan samen aan de
slag om het beste uit jezelf te halen en te werken aan een gezonde
levensstijl.
Bij Health Club Kickfit heb je alle mogelijkheden om te werken aan
een gezond lichaam in combinatie met de juiste voeding. Zo bieden
wij een uniek groepsles programma aan met diverse effectieve
functionele trainingen. Wij werken continue aan de ontwikkeling
van ons programma. Daarnaast bieden wij ook begeleiding van
Fitcoaches en Personal Trainers aan.
Impossible is Nothing
Bij Health Club Kickfit wordt je continue uitgedaagd om (bewust)
het beste uit de trainingen te halen. Wij laten je bewuster worden
van je lichaam. Wij vinden het namelijk belangrijk dat je fitter wordt
maar ook dat je jezelf continue blijft ontwikkelen, “stilstand is
achteruitgang”.
Health Club Kickfit staat voor kwaliteit, passie, prestatie en is
streefgericht (impossible is nothing). Wanneer je jezelf mentaal en
fysiek goed voelt, zul je merken dat je meer kwaliteit uit het leven
kunt halen.
Regels voor iedereen
In dit overzicht vind je de algemene voorwaarden en ons
clubreglement. Wij vinden het belangrijk dat Health Club Kickfit
voor iedereen een fijne en inspirerende omgeving is om te sporten.
Lees het goed door, zodat je precies weet welke regels wij naleven.
Mocht je nog vragen hebben dan kun je altijd bij ons terecht.
Met vriendelijke groet,
Yassine Ikouaa
Eigenaar

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
ARTIKEL 3. Lidmaatschap

ARTIKEL 1. Definities
Kickfit

Health Club Kickfit locatie Breda

Lid

Natuurlijke persoon die niet handelt
in de uitoefening van een beroep
en die een overeenkomst aangaat
met betrekking tot sportactiviteiten

Receptie

Receptie is het ontvangstbureau
van
Health
Club
Kickfit

Overeenkomst

lidmaatschap (contract) tussen
het lid en Health Club Kickfit

ARTIKEL 2. Voorwaarden
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van
Kickfit en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen Kickfit
en het lid.
2.2. Kickfit is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing
zijnde voorwaarden te wijzigen. Kickfit zal het lid hiervan tijdig op
de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na
bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is
vereist, die alsnog wordt toegepast.
Indien een lid een voor hem/haar nadelige wijziging niet wenst
te accepteren, dan kan het lidmaatschap beëindigd worden met
ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht
worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van
de wijziging door Kickfit te zijn ontvangen.

3.1. Het lidmaatschap komt tot stand door online goedkeuring van
het aanbod (zie soort lidmaatschappen).
3.2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.
3.3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de
totstandkoming en uitvoering van alle lidmaatschapsvormen
of overeenkomsten betreffende personal training, fitness en
groepslessen, die tussen Kickfit en de klant worden gesloten.
3.4. Na online inschrijving ontvangt de klant een bewijs van deze
inschrijving per e-mail.
3.5 Lid heeft bij online inschrijving het recht om binnen 14 dagen
na de dag van deze inschrijving aan Kickfit mee te delen dat
hij afziet van het lidmaatschap, dit zonder een boete en zonder
een opgaaf van reden. Dit geldt niet voor andere vormen van
inschrijving en/of indien er sprake is van een bedrijfslidmaatschap.
Indien het lid binnen de bedenktijd (14 dagen) besluit af te
zien van het lidmaatschap, is Kickfit gerechtigd om voor het aantal
dagen dat het lid gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten kosten
in rekening te brengen (inschrijfkosten en kosten voor de dagen dat
reeds gebruik kon worden gemaakt van Kickfit).
3.6. Kickfit behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij
inschrijving om identificatie te vragen.
3.7. Kickfit heeft het recht om op ieder moment een identificatie
van een Lid te vragen om na te gaan of de persoon een
lidmaatschap heeft.
3.8. Kickfit kan in de zomerperiode en tijdens feestdagen
een aangepast rooster invoeren. Dit is reeds verrekend in het
lidmaatschap. Kickfit is dan ook bevoegd om de club geheel of
gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en
schoolvakanties.

ARTIKEL 4.

Lidmaatschapsgelden

4.1 Het lidmaatschap dient volledig bij vooruitbetaling te worden
voldaan per automatische incasso (per maand).
Bij een niet tijdige betaling is de deelnemer in verzuim en is het
gehele nog openstaande bedrag van zijn of haar lidmaatschap
direct opeisbaar. Tevens kan direct de toegang tot Kickfit worden
ontzegd. Zodra de totale achterstand betaald is kan de deelnemer
weer meedoen met de lessen. Indien de deelnemer niet aan
zijn betalingsverplichting voldoet, dan is Kickfit bevoegd om
rechtsmaatregelen te nemen.
4.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de
ingangsdatum van de overeenkomst. Oftewel het Lid kan een
aantal dagen eerder gebruik maken van de faciliteiten van Kickfit,
is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld
verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
4.3. Bij iedere nieuwe inschrijving worden er inschrijf- en
administratiekosten verrekend. Deze worden automatisch
geincasseerd tegelijk met de eerste afschrijving van de
lidmaatschapskosten.
4.4. Kickfit behoudt zich het recht voor om achterstallige betalingen
te innen via SEPA automatische incasso.
ARTIKEL 5. Duur lidmaatschap, opschorting en beëindiging
5.1. Het lidmaatschap wordt afgesloten voor een vaste looptijd
van één kalendermaand en wordt automatisch verlengd met één
kalendermaand. Als er dan ook niet tijdig wordt opgezegd dan
wordt het lidmaatschap na de overeengekomen periode voor
onbepaalde tijd vervolgd.
De klant kan op ieder moment het contract opzeggen. De
opzegtermijn bedraagt een kalendermaand. De opzegging dient
schriftelijk per mail of per post te worden ingediend. De klant
ontvangt na afmelding een bevestigingsbericht per mail/post.

5.2. Om de goede ontvangst van de opzegbrief (per post) te
waarborgen, adviseert Kickfit deze per aangetekende brief te
verzenden.
5.3. Kickfit mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder
ingebrekestelling of mededeling:
a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft
voldaan;
b. als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt
en/of een bedrag storneert;
c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling,
schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
d. indien het Lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het
Lid de toegang is geweigerd of ontzegt. Bij ontbinding van de
overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het
lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.
5.4. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap
of letsel kan met schriftelijke toestemming van Kickfit het
lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 3 kalendermaanden,
worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en
vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van
een medische verklaring of ander - ten genoegen van Kickfit deugdelijk bewijs.
5.5. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met
terugwerkende kracht.
ARTIKEL 6. Prijswijziging
Het lidmaatschap welke de klant verschuldigd is, kan door Kickfit
periodiek worden bepaald en kan worden verhoogd. De verhoging
is afhankelijk van het aanbod van het aantal lessen en het aanbod
omtrent de faciliteiten van Kickfit.
Een eventuele prijsverhoging wordt door Kickfit vier weken
voorafgaand bekend gemaakt. Indien een prijsverhoging
plaatsvindt, dan heeft de klant het recht om de lidmaatschap
binnen 4 weken na de bekendmaking op te zeggen. Het
vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.

ARTIKEL 7. Aansprakelijkheid
7.1. Kickfit is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of
zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak
dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid
door de medewerkers van Kickfit.

9.2. Kickfit verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden:
facturatie, debiteuren administratie en klachtenafhandeling,
informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik
van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding
van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en
commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking
tot de diensten van Kickfit en/of diensten van derden die te maken
hebben met de diensten van Kickfit.

7.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen
en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich
hiertoe treffend te verzekeren. Noch Kickfit, noch zijn medewerkers
kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de
beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de
club.

ARTIKEL 10. clubreglement (huisregels)

ARTIKEL 8.		

10.2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen
aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

Informatieverplichting en klachten

8.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a.
adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan Kickfit te
worden doorgegeven.
8.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer
Kickfit kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te
achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan
het Lid.
8.3. In geval van klachten met betrekking tot Kickfit dient het
Lid zich in eerste instantie te wenden tot de receptionist(e) en in
tweede instantie tot Kickfit, contactgegevens zijn te vinden op de
website (www.kickfit.nl).
ARTIKEL 9.		

Privacy

9.1. Kickfit verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen
de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de
Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de
doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

10.1.Het Lid is bekend met de door Kickfit gehanteerde huisregels.
Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst
worden opgevraagd bij de receptie. Het Lid is verplicht deze
huisregels na te leven.

ARTIKEL 11. Slotbepalingen
11.1. Op alle door Kickfit gesloten lidmaatschapsovereenkomsten
is het Nederlandse recht van toepassing.
11.2. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig
of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.

clubreglement

clubreglement
Health Club Kickfit is er voor iedereen! Wij heten jou dan ook
van harte welkom in onze sportclub. Wij verzoeken je om de
onderstaande regels en richtlijnen goed door te lezen, zodat je
precies weet welke regels wij naleven.
Algemeen
• Kickfit is doordeweeks telefonisch bereikbaar vanaf 08:30 uur t/m
22:00 uur en in het weekend van 08:30 uur t/m 13:00 uur via het
telefoonnummer: 076-5327601.
• Het is verplicht om te houden aan de instructies en aanwijzingen
van het personeel.
• Roken is ten strengste verboden.
• Huisdieren zijn niet toegestaan.
• In de circuit ruimte is het dragen van schone sportkleding,
binnenschoenen (geen slippers) en het gebruik van een handdoek
verplicht.
• Het dragen van enkel een sport BH en een croptop is niet
toegestaan (geen ontbloot bovenlichaam).
• Het dragen van een pet is niet toegestaan.
• Zet gebruikte materialen altijd terug op hun plaats; zo houden wij
de fitnessruimte opgeruimd en veilig.
• Neem voor de hygiëne van u en anderen altijd een handdoek mee.
• Reinig de apparatuur na gebruik met uw handdoek.
• Het is verplicht schone sportschoenen te dragen bij indoor lessen.
• Onze instructeurs staan altijd voor u klaar indien u vragen heeft
omtrent het gebruik van toestellen.
• Gebruik voor drankjes uitsluitend een sportbidon en geen glas of
blik.
• Om andere leden niet te storen, verzoeken wij u uw mobiele
telefoon op stil of uit te schakelen.

Reserveringen
• Om deel te nemen aan de lessen dien je van te voren de
desbetreffende groepsles(sen) te reserveren via de kickfit-app.
• Een groepsles reserveren kan maximaal tot een half uur voor
aanvang van de groepsles.
• Ben je niet in staat om deel te nemen aan de les waarvoor je bent
ingeschreven, zorg er dan voordat je tijdig uitschrijft. Dit kan tot
twee uur van te voren.
• Heb je wel gereserveerd maar niet deelgenomen aan de les? Dan
wordt er een credit in mindering gebracht op je tegoed.
• Introducés dienen verplicht een proefles te reserveren. Bij geen
reservering kan de introducé niet deelnemen aan de groepsles.
Het is via de website (www.kickfit.nl) mogelijk om een proefles te
reserven of via de receptie.
Jeugd
• Kinderen kunnen deelnemen aan speciale activiteiten en lessen
voor hun leeftijdscategorie.
• De kickfit kids groepsles is t/m de leeftijd van 12 jaar. De kinderen
van 13 t/m 17 jaar kunnen deelnemen aan de Kickfit Rookies
groepslessen.
• In overleg met één van de kickfit-trainers mogen zij aansluiten bij
de bagtrainingen.
• Vanaf 17 jaar zijn zij vrij om aan alle groepslessen van Kickfit deel
te nemen.
• Vanaf 8 jaar dient een kind zich om te kleden in de voor hem of
haar bestemde kleedruimte.
• Ouders van kinderen die deelnemen aan de kids lessen mogen
de eerste en laatste 10 minuten van de les aanwezig zijn/kijken. In
de tussentijd is de aanwezigheid van een ouder niet toegestaan,
zodat de instructeur zijn of haar volledige focus kan richten op de
kinderen.
• Een keer per maand zal er een training plaatsvinden waarbij de
ouders aanwezig mogen zijn, dit zal tijdig gecommuniceerd worden.

Groepslessen

Kleedkamers

• Wij verzoeken u 5 minuten voor aanvang van de groepslessen
aanwezig te zijn, zodat u zich tijdig kunt inchecken en eventueel
omkleden.
• Wanneer je maximaal 5 minuten te laat komt voor een les mag je
nog deelnemen Ben je meer dan 5 minuten te laat voor een les dan
ben je uitgesloten van deelname.
• Probeer de les niet vroegtijdig te verlaten, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Doe dit dan in overleg met de instructeur.
• Schrijf je via de Kickfit app in voor de groepsles, zo ben je
verzekerd van een plek.
• Tassen en kleding dienen in de daarvoor bestemde kasten
opgeborgen te worden.
• Het gebruik van een handdoek in de groepslessen is verplicht.
• Kickfit behoudt zich het recht voor incidentele rooster wijzigingen
door overmacht door te voeren. Deelnemers aan de desbetreffende
les worden telefonisch op de hoogte gebracht.
• Structurele roosterwijzigingen worden via de Kickfit app
bekendgemaakt.

• Omkleden dient uitsluitend te gebeuren in de kleedkamers.
• Het is niet toegestaan zich te scheren of gebruik te maken van
ontharingsmiddelen onder de douche.
• Wij verzoeken je gebruik te maken van de opbergkasten voor jouw
tas e.d..
• Om de kleedkamer voor jezelf en anderen netjes te houden dien je
je nog in het natte gedeelte volledig af te drogen.
• Na gebruik van de douche graag de cabine zo droog mogelijk
achter te laten.

Personal training
• Kickfit biedt namens Personal Trainers diensten aan tegen
meerprijs.
• De diensten van deze Personal Trainers zijn niet in het
lidmaatschap inbegrepen.
• De Personal Trainer is geheel zelfstandig werkzaam en is daarbij
volledig persoonlijk verantwoordelijk voor alle afspraken en
handelingen.
• Kickfit is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor
gebeurtenissen die plaatsvinden bij de Personal Training en tijdens
contacten tussen de Personal Trainer en het Clublid.

Gedrag en omgang (ontzegging club)
• In het hele gebouw van Kickfit dient niet gerookt te worden.
• Leden en introducés mogen geen misbruik maken van de
apparatuur of faciliteiten die Kickfit biedt. Eventuele schade,
opzettelijk of door aanwijsbare schuld, aan persoonlijke of
eigendommen van Kickfit zullen volledig worden vergoed door het
betreffende lid of de introducé.
• Leden en introducés wordt niet toegestaan gebruik te maken van
Kickfit en haar faciliteiten wanneer zij onder invloed zijn van alcohol,
drugs of andere geestverruimende middelen.
• Indien een lid of introducé zich binnen Kickfit incorrect, ruw of
agressief gedraagt, is Kickfit gerechtigd maatregelen te treffen.
• Overtreding van deze gedragsregel kan leiden tot tijdelijke
ontzegging van de toegang of tot onmiddellijke beëindiging van het
lidmaatschap.
• Indien onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap van
toepassing is, wordt door Kickfit de aantoonbare schade op het
betrokken lid verhaald. Ieder lid kan van lidmaatschap worden
uitgesloten door het management van Kickfit. De reden voor
deze uitsluiting kan iedere overtreding van de zoals hierboven
beschreven regels zijn of gedrag dat naar mening van het
management van Kickfit in strijd is met het karakter van de club.

VEILIGHEID
• Hou je aan de instructies en aanwijzingen van het bevoegd
personeel.
• Kinderen onder de 8 jaar kunnen wij (zonder begeleiding van een
meerderjarige) geen toegang tot ons centrum verlenen.
• Laat de instructeur weten wanneer je nieuw bent of voor
het eerst deelneemt aan een bepaalde activiteit, danwel
gezondheidsproblemen heeft.
• Blijf 100% geconcentreerd wanneer je sport.
• Neem alleen deel aan activiteiten die passen bij jouw conditiepeil.
• Al onze instructeurs kunnen je adviseren.
• Drink voldoende, bij vochttekort treedt concentratieverlies op.
• Tot slot: sport regelmatig, de regelmaat is belangrijker dan de
intensiteit.
Slot
De deelnemer onderwerpt zich aan het door Kickfit vast te leggen
reglement met het oog op noodzakelijke orde, discipline en
hygiëne, en verklaart hierbij het regelement te zullen naleven. De
ondergetekende verklaard hierbij tevens van dit reglement kennis
te hebben genomen alvorens deze overeenkomst te hebben
getekend.

lidmaatschappen

Bronze abonnement
• Toegang tot alle groepslessen

silver abonnement

Gold abonnement

• Toegang tot alle groepslessen

• Toegang tot alle groepslessen

Platinum abonnement
• Toegang tot alle groepslessen

Kids abonnement
• Toegang tot Kickfit Kids of Kickfit
Rookies groepslessen
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