
 
ALGEMENE VOORWAARDEN THE GYM HUISSEN 

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

The Gym Huissen: The Gym Huissen alsmede de activiteiten die onder de naam The Gym Huissen worden 
aangeboden. 

10-rittenkaart: toegangspas voor een groepsles van The Gym Huissen.  

10-rittenkaart Small Group Training: toegangspas voor een groepsles van The Gym Huissen. 

The Gym Huissen mag een limiet vaststellen aan de hoeveelheid deelnemers per les.  

The Gym Huissen vestiging: de fysieke locatie waar The Gym Huissen wordt aangeboden, inclusief de Thuisvestiging. 

Bedrijfsfitness: deelname aan The Gym Huissen tegen een met de werkgever overeengekomen tarief, (i) waarbij de 
werkgever het lidmaatschap is aangegaan of (ii) waarbij de werknemer via de door The Gym Huissen voor de 
bemiddeling voor bedrijfsfitness aangestelde partij gebruik kan maken van The Gym Huissen. 

Deelnemer Bedrijfsfitness: natuurlijk persoon, welke als werknemer, niet zijnde een Lid, deelneemt aan 
bedrijfsfitness en via de afspraken van de werkgever met The Gym Huissen ook rechtstreeks gebonden is aan deze 
Algemene Voorwaarden. 

Extra: een dienst of faciliteit die tegen vergoeding van The Gym Huissen kan worden afgenomen in aanvulling op het 
basis lidmaatschap. 

Gastheer/vrouw: degene die zorg draagt voor het beheer van een The Gym Huissen vestiging. 

Gezinsleden: de echtgeno(o)t(e) of partner van het Lid waarmee het Lid duurzaam samenwoont en/of bij het Lid 
inwonende kinderen waarvan de samen- of inwoning kan worden aangetoond door een bewijs van inschrijving bij de 
gemeentelijke basisadministratie. Gezinsleden kunnen verzocht worden zich te registeren en te legitimeren als 
gezinslid van het Lid.  

Ingangsdatum: De Overeenkomst gaat in op de dag van inschrijving. Men krijgt dan het gekozen aantal lessen tot de 
1e van de nieuwe maand. Vervolgens krijgt men steeds op de 1e van de maand de lessen voor de hele maand. Dit 
geldt voor de maandabonnementen.  

Inschrijving: een inschrijving waarmee men Lid wordt op een van de manieren beschreven in artikel 2 lid a. 

Jeugdlid: een natuurlijk persoon van 10 t/m 15 jaar die op eigen naam Lid is. 

Lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een Jeugdlid, of - in geval van Bedrijfsfitness - de rechtspersoon of 
partij op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd. 

Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen The Gym Huissen en Lid door inschrijving op een 
van de wijzen zoals beschreven in artikel 2.a en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze 
algemene voorwaarden en eventuele extra’s. 
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Overeenkomst: de Lidmaatschapsovereenkomst 

ARTIKEL 2: TRAININGEN EN LESKAART 

In de app Personal Trainer App, The Gym Huissen en op de website www.thegymhuissen.nl zijn de tarieven 
weergegeven voor de door The Gym Huissen te verlenen diensten. Deze tarieven zijn slechts indicatief en kunnen 
onderhevig zijn aan verandering. 

Een groepsles duurt 55 minuten. 

Men dient voor aanvang van de les betaald te hebben voor zijn/haar activiteit.  

Inchecken voor een training gaat via de Personal Trainer App. 

Uitchecken voor een training gaat via de Personal Trainer App en kan tot 2 uur voor aanvang van de les. Wanneer 
men niet op tijd uitcheckt dan vervalt zijn/haar les zonder restitutie van het lesgeld.  

Inchecken voor een training kan vanaf 1 week voor aanvang van de training. 

Een 10-rittenkaart is 6 maanden geldig. 

Het opzeggen van het maandabonnement dient schriftelijk of per mail te gebeuren. Hier zit geen opzegtermijn aan 
vast. Een incasso opdracht gaat twee weken voor aanvang van de daadwerkelijke afschrijving al naar de bank. Dat 
houdt in dat wanneer er de 20e van de maand wordt afgeschreven deze opdracht de 16e van de maand al gegeven 
wordt.  

Bij medische klachten die langer duren dan 1 maand kan de klant het abonnement of de 10-rittenkaart tijdelijk 
stopzetten. The Gym Huissen mag hiervoor een doktersverklaring eisen van de klant.  

Inhaallessen; Bij een maandkaart vervallen de inhaallessen bij het ingaan van de nieuwe maand. 

The Gym Huissen kan de prijzen van de leskaarten jaarlijks wijzigen. Wanneer een lid het hier niet mee eens is dan 
mag hij/zij per direct opzeggen.  

The Gym Huissen behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of te annuleren in verband met een naar het 
oordeel van The Gym Huissen te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm 
van overmacht of andere door The Gym Huissen te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of 
compensatie in welke vorm dan ook.  

ARTIKEL 3: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID 

a) Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van 
The Gym Huissen, is geheel voor eigen risico van het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid. 

b) The Gym Huissen en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele 
aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid, de 
Deelnemer en/of Gezinsleden. 

c) Het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid zal zowel The Gym Huissen als de Gastheer/vrouw vrijwaren voor 
aanspraken van derden ter zake. 

d) The Gym Huissen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen 
van het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid. 
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ARTIKEL 4: TOT SLOT 

Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van The Gym Huissen te 
accepteren en hiernaar te handelen. 

The Gym Huissen behoudt zich ten alle tijde het recht personen de toegang te weigeren wanneer zij zich niet aan de 
huisregels, algemene voorwaarden of de waarden en normen houden die gelden in The Gym Huissen.  
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