Algemene Voorwaarden DF Alkmaar BV
Op alle overeenkomsten met DF Alkmaar B.V. zijn algemene voorwaarden van DF Alkmaar B.V. van toepassing. Door het ondertekenen
van dit document verklaart u tevens dat deze voorwaarden u ter hand zijn gesteld en dat u akkoord bent met de inhoud hiervan.
Artikel 1 Algemeen
1.1 De kosten voor een All-in Card zijn incl. de volgende faciliteiten: het trainen in de fitnessruimte, het deelnemen aan groepslessen,
zonnebanken en het gebruik van het zwembad en de sauna volgens het daarvoor bestemde rooster. Zonnebank en sauna zijn vanaf 18
jaar en ouder.
1.2 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. Indien je een ander persoon, lid of geen lid, illegaal toegang verleent op enige wijze,
bijvoorbeeld door deze mee te laten lopen door de toegangspoort, kan Dynamic Fit hiervoor als boete de waarde van een dagpas in
rekening brengen en de toegang blokkeren totdat deze boete is voldaan.
1.3 De toegangstag is de enige geldige toegang binnen Dynamic Fit. Deze tag koopt u bij inschrijving.
1.4 De toegangstag is niet overdraagbaar. Voor personeelsherkenning maken wij verplicht een foto.
Artikel 2 Duur en beëindiging van het abonnement
2.1 Het abonnement wordt afgesloten voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat er te allen tijden sprake is van een minimale
abonnementsduur.
2.2 Het abonnement kan gedurende deze minimale abonnementsduur niet worden beëindigd.
2.3 Opzegging dient vóór de 1e van de maand, schriftelijk te geschieden. Dit kan per aangetekende brief of u kunt hiervoor een
formulier bij de receptie invullen. Het opzegtermijn is de opvolgende volledige maand.
2.4 Indien opzegging niet conform artikel 2.3 plaats vindt zal het overeengekomen abonnement automatisch voor onbepaalde tijd
worden verlengd. Ook na verlening voor onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van 1 maand.
2.5 Bij opzegging zal het verschuldigde abonnementsgeld voor de opzegtermijn van een kalendermaand en de evt. achterstanden in
contributie, in een keer contant moeten worden voldaan bij de receptie.
2.6 Er vindt géén restitutie plaats van (bar) tegoeden. Het tegoed is te besteden tot een half jaar na opzegging. Ons advies is dan ook
voor opzegging het volledige bedrag te besteden bij Dynamic Fit.
2.7 Na opzegging kunt u gebruik blijven maken van de faciliteiten tot de einddatum van het abonnement. Vooraf betaalde
abonnementsgelden en evt. resterende trainingstegoeden, die betrekking hebben op de periode NA de einddatum van het abonnement,
worden niet gerestitueerd.
Artikel 3 Wijzigen van de abonnementsvorm
3.1 De abonnementsvorm kan gedurende de minimale abonnementsduur niet worden gewijzigd.
3.2 Na de minimale abonnementsduur kan de abonnementsvorm 1 maand van tevoren op verzoek van de klant worden gewijzigd door
invulling van mutatieformulier. Ook bij automatische incasso abonnementen dient daarbij een overgangstermijn van een volle
kalendermaand voor het einde van de dan geldige abonnementsduur in acht te worden genomen.
3.3 Een evt. achterstand in abonnementsgeld dient voor de datum van wijziging te zijn voldaan. Evt. resterende trainingstegoeden op
basis van de oude abonnementsvorm komen na deze datum te vervallen.
Artikel 4 Tijdelijk stopzetten van het abonnement
4.1 Het risico van tijdelijke ongeschiktheid door ziekte of andere omstandigheden is voor rekening van de abonnee. Het abonnement
blijft actief en de verplichtingen blijven geldig.
Artikel 5 Abonnementskosten
5.1 Voor de betaling verstrekt u ons een machtiging voor het incasseren van de abonnementskosten.
5.2 Het incasseren van de kosten van het automatische incasso abonnement zal per de vervaldatum van het abonnement worden
uitgevoerd. U dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bankrekening. Indien wij, om welke reden dan
ook, het verschuldigde bedrag niet kunnen incasseren, houden wij ons het recht voor om storno-, rente- en administratiekosten met een
minimum van € 5,00 in rekening te brengen. Voorts bent u, zonder nadere ingebrekestelling, de wettelijke rente verschuldigd, gerekend
vanaf de vervaldatum.
5.3 De kosten voor de abonnementsperiode dienen ook te worden betaald indien de klant, om welke reden dan ook, geen gebruik
maakt van de faciliteiten, tenzij DF Alkmaar BV de klant van zijn/haar betalingsverplichting heeft ontheven d.m.v. een afgegeven
schriftelijke verklaring.
5.4 Tijdens feestdagen dienen de kosten voor de abonnementsperiode ook te worden betaald.
5.5 U bent jegens DF Alkmaar BV verplicht iedere adreswijziging minstens één week voor de wijziging schriftelijk door te geven.
5.6 Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, houden wij ons het recht voor om u de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen, tot
het verschuldigde bedrag is voldaan.
5.7 Indien wij genoodzaakt zijn om de vordering ter incasso uit handen te geven, bent u aansprakelijk voor alle door DF Alkmaar BV
daadwerkelijke gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
5.8 DF Alkmaar BV behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten eenzijdig aan te passen.
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Artikel 6 Tarief en tijd- wijzigingen
6.1 De openingstijden van het sportcentrum worden vast gesteld door DF Alkmaar BV. Indien deze wijzigen, zult u daarvan op de
hoogte worden gesteld. Tijdens de officiële feestdagen, en evt. nader te bepalen dagen, zal ons centrum gesloten zijn, tenzij door DF
Alkmaar BV anders aangegeven. Indien gesloten zal dit niet leiden tot vermindering of restitutie van de abonnementsgelden.
6.2 DF Alkmaar BV bepaalt met inachtneming van hetgeen is overeengekomen op welke dagen en uren sportonderricht kan worden
genoten, c.q. gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten.
6.3 DF Alkmaar BV is te alle tijden gerechtigd de gebruikstijden, indeling, lesroosters, lessen en tarieven te wijzigen. Indien DF Alkmaar
BV het overeengekomen tarief binnen 3 maanden na ingang van het abonnement wenst te verhogen, zult u hierover tijdig over de op de
hoogte worden gesteld. U heeft dan het recht de overeenkomst binnen 4 weken na deze kennisgeving door middel van een aangetekende
brief te ontbinden per de datum van de verhoging.
6.4 DF Alkmaar BV behoudt zich het recht voor openings-, sluitingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting,
speciale gelegenheden, vakanties of andere redenen.
6.5 Geen enkele wijziging van ons aanbod, faciliteiten, tarieven, tijden e.d. zal leiden tot vermindering of restitutie van de reed betaalde
abonnementsgelden.
Artikel 7 (Huishoudelijk) Regelement
7.1 U dient zich te houden aan de door DF Alkmaar BV gegeven instructies en vastgelegde reglementen t.a.v. onder andere
sportkleding, noodzakelijke orde en discipline.
7.2 In de sportruimtes dient u te allen tijde in correcte sportkleding gekleed te zijn. Het dragen van schone sportschoenen en het gebruik
van een handdoek is verplicht. Blote voeten en het dragen van slippers of sandalen in de fitnessruimte is verboden.
7.3 Voor gebruikmaking van het zwembad en sauna dient het vastgestelde huisregelement te worden nageleefd, zoals dat in de
betreffende ruimtes is opgehangen.
7.4 Het is niet toegestaan om drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen (zoals anabolensteroïden) te gebruiken.
7.5 Iedere vorm van (seksuele) intimidatie, agressie en/of geweld in het sportcentrum wordt op geen enkele wijze getolereerd.
7.6 Jongeren (zonder abonnement) tot 15 jaar hebben geen toegang tot de sportruimtes. Ook niet onder toezicht van een volwassene.
7.7 Bij overtreding van deze vastgestelde regelementen en/of instructies is DF Alkmaar BV gerechtigd u de toegang tot het
sportcentrum te ontzeggen, terwijl de abonnementsverplichtingen wel blijven staan.
7.8 Schade die ontstaat door het zich niet houden aan de instructies en/of vastgestelde regelementen, zal in alle gevallen op u worden
verhaald.
7.9 DF Alkmaar BV heeft het recht om groepslessen te annuleren bij een opkomst van minder dan 5 personen.
7.10 DF Alkmaar BV behoudt zich het recht voor foto- en video-opnames te maken en deze voor promotie doeleinden te gebruiken
zonder vooraf toestemming te vragen aan hen die op de foto- videobeelden voorkomen. Verzoeken om foto- en/of videobeelden te
verwijderen worden niet gehonoreerd, tenzij het bezwaar tegen opname vooraf schriftelijk is aangegeven.
Artikel 8 Veiligheid/aansprakelijkheid/overmacht
8.1 DF Alkmaar BV is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in het sportcentrum.
8.2 U dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Beoefening van enigerlei tak van sport
en/of gebruik van de faciliteiten binnen sportcentrum geschiedt geheel op eigen risico. DF Alkmaar BV is niet aansprakelijk voor door u te
lijden directie of indirecte (gevolg) schade welk voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst met DF Alkmaar BV.
8.3 In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan iedere omstandigheid waarop DF Alkmaar BV geen invloed heeft, noch
redelijkerwijs kan hebben en die haar dienstverlening onmogelijk maakt, wordt DF Alkmaar BV ontslagen van haar verplichtingen uit
hoofde van gestolen overeenkomst. U kunt in geval van overmacht geen vergoeding door de door u geleden schade van DF Alkmaar BV.
8.4 DF Alkmaar BV is gerechtigd om alle (volg-) schade te verhalen op de veroorzaker(s) en om bij aanranding en/of vandalisme de
politie en justitie in te schakelen.
8.5 Bij verlies van uw toegangstag dient u een nieuwe aan te vragen. U dient zo spoedig mogelijk uw tag bij de receptie te blokkeren in
misbruik te voorkomen. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid. Uit misbruik voortvloeiende kosten zijn geheel voor eigen rekening.
8.6 Voor zover een bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid van DF Alkmaar BV in strijd zou komen met enige wettelijke
bepalingen c.q. vernietigbaar zou zijn, geldt dat de aansprakelijkheid van DF Alkmaar BV is beperkt tot de hoogte van het onder de
aansprakelijkheidsverzekering van DF Alkmaar BV daadwerkelijk uitgekeerde bedrag. Indien geen uitkering plaatsvindt onder de
aansprakelijkheidsverzekering van DF Alkmaar BV is de aansprakelijkheid in zijn totaliteit beperkt tot een bedrag van € 1000,-.
8.7 Bovenstaande beperkingen gelden niet in het geval van opzet of bewust roekeloosheid van DF Alkmaar BV en/of haar
bestuurder(s).
Artikel 9 Overige bepalingen / Nederlands recht
9.1 Alle gevallen en/of situaties, waarin bovenstaande regelement niet voorziet, worden ter beoordeling en beslissing aan directie DF
Alkmaar BV voorgelegd.
9.2 Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voor zover dit niet in strijd komt
met een bepaling van dwingend recht beslecht door de binnen het arrondissement Alkmaar bevoegde rechten.
9.3 Leden worden geacht mee te werken aan een zorgvuldige registratie van individuele gegevens. Zij zijn verplicht om tijdens de
inschrijving voor het abonnement waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken, zich zo nodig te kunnen identificeren met een geldig
wettelijk persoonsbewijs en mee te werken aan het up-to-date houden van de geregistreerde gegevens.
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Toevoeging Zwemles DF Alkmaar BV
Artikel 1 Huishoudelijk reglement
1.1 Uiterlijk 5 minuten vóór aanvang van de les dient uw zoon/dochter omgekleed klaar te staan bij de ingang van het zwembad
1.2 In verband met veiligheid mogen de kinderen tijdens de les geen kauwgum in hun mond hebben. In verband met hygiëne mogen er
geen pleisters gedragen worden tijdens het zwemmen en dient lang haar te zijn vastgebonden in een staart of vlecht.
1.3 Omkleden kan in de daarvoor bestemde kleedkamers. U wordt verzocht geen spullen achter te laten op de banken in de kleedkamer.
Douchen na afloop van de les kan alleen onder toezicht van een ouder.
1.4 Voor de kinderen die meekomen maar geen zwemles volgen zijn de ouders verantwoordelijk tijdens hun verblijf bij Dynamic Fit.
Artikel 2 Abonnement
2.1 De eerste termijn van het lidmaatschap dient u bij inschrijving te voldoen. U machtigt DF Alkmaar B.V. hierbij om de daarop volgende
termijnen per automatische incasso van uw bankrekening af te schrijven.
2.2 De zwemlessen worden per maand vooruit betaald en er is geen restitutie mogelijk.
2.3 U dient het contract te verbreken d.m.v. een opzegformulier die u kunt invullen bij onze receptie.
Artikel 3 Deelname zwemles
3.1 Indien uw zoon/dochter verhinderd is om aan de les deel te nemen dient u een afmelding door te geven. In geval van ziekte/ongeval
langer dan 3 weken is de eerste gemiste les voor eigen rekening de andere lessen kunnen ingehaald worden mits u dit
ons direct heeft gemeld. Hierover dient u contact op te nemen met de receptie.
3.2 Bij verhindering door Dynamic Fit zal de mogelijkheid worden aangeboden voor een inhaal les.
3.3 De lessen tijdens de (school)vakanties zullen doorgaan op de normale tijden. Met uitzondering van de zomervakantie, hiervoor geldt
een aangepast zomerrooster op inschrijving.
3.4 De lessen die op feestdagen vallen komen te vervallen. Hiermee is rekening gehouden bij het maandbedrag, dit zal dus niet verrekend
worden.
3.5 Er mogen maximaal 10 kinderen per les deelnemen. Wij streven naar maximaal 8 kinderen per les.

