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1. Toepasselijkheid 
a. De ondernemer wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘Fit in Piershil’, waarbij de persoon die 

in een rechtsverhouding tot de ondernemer komt te verkeren als het ‘lid’ wordt aangeduid.  
b. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Fit in Piershil en het lid 

worden gesloten en op de uitvoering hiervan.  
c. Er kan slechts van de inhoud van deze algemene voorwaarden worden afgeweken, indien dit schriftelijk door 

Fit in Piershil is bevestigd. 
 

2. Aanbod en overeenkomst 
a. Het aanbod tot lidmaatschap van Fit in Piershil wordt vrijblijvend schriftelijk of elektronisch gedaan en geldt 

gedurende 4 weken. Een aanbod wordt geacht te zijn geaccepteerd zodra de bevestiging door Fit in Piershil 
is ontvangen. Indien het lid bij de acceptatie van het aanbod wijzigingen of voorwaarden tracht te stellen, 
dan vindt geen acceptatie door Fit in Piershil plaats, tenzij anders schriftelijk overeen wordt gekomen.  

b. Een aanbod wordt na acceptatie bevestigd in een aanmeldformulier. Hierbij vindt een intakegesprek plaats 
om de algehele fitheid en de doelen van het lid vast te stellen.  

c. Een lidmaatschap is steeds strikt persoonlijk. Het lidmaatschap kan daarom niet met anderen worden gedeeld 
of aan anderen worden overgedragen.  
 

3. Duur lidmaatschap en beëindiging 
a. Het lidmaatschap wordt voor de duur van één maand gesloten. Het abonnement wordt steeds voor een 

gelijke duur verlengd. Opzeggen kan steeds schriftelijk tegen de laatste dag van de maand.  
b. Tussentijdse schriftelijke opzegging van de eerste termijn van het lidmaatschap met een opzegtermijn van 

één maand door het lid is mogelijk in de volgende situaties:  
i. Indien het lid verhuist met een reisafstand van 20 kilometer of verder van Fit in Piershil. 

ii. Indien het lid onder overlegging van een verklaring van een arts of therapeut kan aantonen dat hij/zij 
voor de resterende periode van het abonnement geblesseerd of ziek is. Opschorting van het 
abonnement behoort op dat moment ook tot de opties.  

c. Fit in Piershil zal bij beëindiging van de onderneming het lidmaatschap waar mogelijk met inachtneming van 
een opzegtermijn van 1 maand beëindigen. Hierbij worden de resterende abonnementsgelden verrekend.  

d. Fit in Piershil kan het lidmaatschap in de volgende situaties met onmiddellijke ingang beëindigen:  
i. Indien het lid één of meer verplichtingen uit het lidmaatschap niet nakomt.  

ii. Indien het lid zich onbehoorlijk gedraagt richting Fit in Piershil en/of diens leden.  
Fit in Piershil is gerechtigd om de door haar geleden schade te verrekenen met het resterende 
abonnementsgeld.  

e. Wanneer het lidmaatschap wordt beëindigd, dan dient het lid steeds alle eigendommen van Fit in Piershil en 
of Milon Cirkel in goede staat te retourneren.  

 
4. Tarieven, tariefswijzigingen en betaling 
a. In het aanbod dan wel aanmeldformulier wordt het overeengekomen tarief aan het lid bevestigd. Dit tarief is 

steeds inclusief btw.  
b. Tariefswijzigingen worden ten minste één maand voor de wijziging met het lid gecommuniceerd (schriftelijk 

of elektronisch).  
c. Het lid heeft het recht om het lidmaatschap binnen 4 weken na de aankondiging van een tariefsverhoging te 

ontbinden.  
d. Abonnementsgelden worden per maand vooraf in rekening gebracht. Het lid zal Fit in Piershil hiertoe een 

machtiging tot automatische incasso verstrekken.  
e. Indien incassering van de abonnementsgelden niet mogelijk blijkt of anderszins een achterstand in betaling 

ontstaat, zal het lid in gebreke worden gesteld en een laatste betalingstermijn van 14 dagen krijgen. Na deze 
14 dagen raakt het lid in verzuim en kan Fit in Piershil de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten 
met een minimum van € 40,00 in rekening brengen. Fit in Piershil mag op dat moment het lid de toegang tot 
de club ontzeggen.  

  



 
5. Faciliteiten 
a. Het lid kan gebruik maken van de faciliteiten nadat het door Fit in Piershil verstrekte bewijs van lidmaatschap 

is getoond. Fit in Piershil voert een registratie van aanwezigheid. Indien het verstrekte bewijs van 
lidmaatschap niet meer door het lid kan worden getoond, bijvoorbeeld vanwege verlies of diefstal, dan kan 
Fit in Piershil een nieuw bewijs van lidmaatschap verstrekken. Fit in Piershil kan hiervoor redelijke kosten 
rekenen.  

b. Fit in Piershil biedt faciliteiten op basis van de Milon Cirkel. Dit heeft tot gevolg dat door het lidmaatschap 
met Fit in Piershil ook deelname aan het systeem van Milon Cirkel wordt overeengekomen.  Het systeem van 
Milon Cirkel, Milon Care, verwerkt onder meer de prestaties van het lid en geeft suggesties voor een 
verbetering van de prestaties, voeding enzovoorts.  

c. Voor eigen risico biedt Fit in Piershil daarnaast faciliteiten aan als kleedruimtes, douches en een opbergkast. 
Het lid wordt dringend afgeraden om waardevolle goederen mee te nemen naar de club.  

d. Fit in Piershil kan tussentijds haar faciliteiten, openingstijden en lesroosters wijzigen. Bij wijzigingen die ten 
nadele zijn van het lid, heeft het lid het recht om het lidmaatschap binnen 4 weken na de aankondiging te 
ontbinden, tenzij de wijziging een ontbinding niet rechtvaardigt. 
 

6. Aansprakelijkheid en klachten 
a. Fit in Piershil is tegenover het lid uitsluitend aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare 

tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit het lidmaatschap en voor schade die redelijkerwijs 
voor rekening en risico van Fit in Piershil komt. Fit in Piershil is nooit aansprakelijk voor schade aan of 
vermissing van eigendommen, zie ook 5c. 

b. De aansprakelijkheid van Fit in Piershil is nooit hoger dan het bedrag dat door de verzekeraar van Fit in Piershil 
wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eigen risico. Indien de verzekeraar geen dekking verleent, dan 
wordt maximaal vergoed een bedrag gelijk aan de lidmaatschapskosten over 12 maanden.  

c. Fit in Piershil draagt geen aansprakelijkheid voor dienstverleners die in de club hun diensten aanbieden.   
d. Indien het lid een klacht heeft, dan kan hij dit binnen 3 maanden nadat de klacht is ontstaan bij de 

ondernemer kenbaar maken.  
 

7. Verplichtingen lidmaatschap 
a. Het lid verplicht zich om alle huisregels en alle redelijke aanwijzingen van Fit in Piershil en haar medewerkers 

op te volgen.  
b. Indien er lichamelijke condities zijn die de activiteiten in de club kunnen beïnvloeden, dan dient het lid Fit in 

Piershil hiervan op de hoogte te brengen.  
c. Het is het lid niet toegestaan om de club te bezoeken onder invloed van alcohol, verdovende middelen of 

medicatie die het bewustzijn beïnvloedt. 
d. Het lid geeft relevante wijzigingen in zijn persoonsgegevens, waaronder NAW-gegevens, contactgegevens en 

bankrekeningnummer direct aan Fit in Piershil door.  
 

8. Bescherming persoonsgegevens 
a. Fit in Piershil verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening 

gegevensbescherming en aanverwante toepasselijke wet- en regelgeving. Voor uitgebreide informatie over 
hoe Fit in Piershil persoonsgegevens verwerkt, wordt verwezen naar de privacyverklaring op fitinpiershil.nl.  
 

9. Slotbepalingen 
a. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige 

bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven waarbij zoveel mogelijk het doel en 
de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen. 

b. Op iedere overeenkomst met Fit in Piershil is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.  
c. Deze voorwaarden kunnen op ieder moment door Fit in Piershil worden gewijzigd.  


