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Het eerste contract dient u altijd uit te dienen, hierna wordt het abonnement automatisch verlengd.
Er wordt een éénmalig bedrag van €50,- inschrijfkosten berekend bij de 1ste betaling/ incasso
Het te betalen bedrag dient binnen 2 weken te worden voldaan op Rek. Nr. NL31 RABO 0300 8955 34 of
wordt geïncasseerd.
Tijdens ziekte of blessure kunnen de trainingen in overleg tijdelijk worden stopgezet op vertoon van een
doktersverklaring.
Het eerste contract dient u altijd uit te dienen, hierna wordt het abonnement automatisch verlengd en kan
dit schriftelijk opgezegd worden, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opzegging
vindt plaats tegen het einde van de maand. De abonnementskosten zijn per kalendermaand verschuldigd
en zullen telkens voorafgaand aan de maand waarop deze betrekking hebben door Topfitt middels
automatische incasso worden geïnd. Indien geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden of
indien de betaling wordt gestorneerd is aan Topfitt een vertragingsrente verschuldigd van 6% per jaar.
Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, is Topfitt gerechtigd om 15 % buitengerechtelijke
incassokosten in rekening te brengen, met een minimum van € 50,Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Topfitt om doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank en om een bedrag van uw rekening af te schrijven, in
overeenstemming met de opdracht van Topfitt.
Opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Opzeggingsformulieren zijn beschikbaar bij Topfitt.
De klant dient zelf zorg te dragen voor het doorgeven van adreswijzigingen en andere van belang zijnde
informatie. Indien de klant als gevolg van een verhuizing niet in de gelegenheid is om gebruik te maken
van het lidmaatschap, is hij desondanks verplicht de abonnementskosten tot het einde van het lopende
abonnement/contract te voldoen.
Zowel de personal training, sessies, als abonnementen zijn niet overdraagbaar aan een ander persoon.
Alle prijzen zijn exclusief 9%. Er wordt nooit geld teruggegeven.
De instructeurs van Topfitt kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor (niet) behaalde doelen.
We streven ernaar om samen haalbare doelen te stellen en de klant is zelf verantwoordelijk om deze
doelen te behalen. Op de instructeurs van Topfitt rust slechts een inspanningsverplichting.
Klant verklaart in goede gezondheid te verkeren om de lessen/ trainingen te volgen. Indien dit niet het
geval is, dient daarvan onverwijld mededeling te worden gedaan aan Topfitt.
Alle trainingen/ consuls zijn op afspraak. Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren afgezegd of verplaatst
worden. Indien de les binnen 24 uren wordt afgezegd, dan zal de afspraak in rekening gebracht worden.
Personal Trainingen kunnen tot een dag van tevoren kosteloos afgezegd worden.
Er wordt naar gestreefd een afgezegde les in diezelfde week in te halen.
Alle trainingen worden binnen de afgesproken periode + 2 weken afgewerkt. Alleen bij dagen dat Topfitt is
gesloten en hierdoor trainingen niet kunnen doorgaan, dan worden de trainingen doorgeschoven.

Schade/ aansprakelijkheid
17. De Personal Trainer bespreekt van tevoren de trainingen en oefeningen. Deelname aan de activiteiten is
vrijwillig en op eigen risico. Topfitt kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enig letsel, blessure of
ongeval van welke aard dan ook, ontstaan voor, tijdens of na een bezoek aan Topfitt. Ook is Topfitt niet
aansprakelijk voor schade door verlies of diefstal.
18. De klant vrijwaart Topfitt voor eventuele aanspraken van derden m.b.t. schadegevallen.
19. Klant is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van medische toestemming om te gaan sporten bij Topfitt
of daarbuiten.
20. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten
is aan opzet en/ of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Topfitt of het leidinggevend personeel op
directieniveau of indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
21. Bij het verplicht sluiten door een overheid of gemeente bepaling lopen de abonnementen, of afgesloten
pakketten normaal door.
De organisatie (Topfitt) kan ook het besluit nemen om passende compensatieregelingen te treffen maar is
hiertoe niet verplicht.
22. Het Centrum aan de Brouwer 1, te Eersel en andere locaties vallen onder deze Reglementen en
Voorwaarden

Openingstijden
23. Topfitt is op de volgende dagen gesloten. Vervallen trainingen zullen in diezelfde week worden ingehaald
of de trainingen zullen opgeschoven worden naar een later tijdstip. Bij ziekte of plotseling afwezig zijn van
de Coach, zal deze iedereen z.s.m. hiervan op de hoogte stellen en een nieuwe afspraak maken.
- 1e en 2e kerstdag
- Oudejaarsdag
- Nieuwjaarsdag
- Carnaval zaterdag en maandag
- 1e en 2e paasdag
- 1e en 2e pinksterdag
- Zomervakantie is in overleg en zal ruim van tevoren aangegeven worden.
Sporten zonder toezicht
24. Er bestaat de mogelijkheid om te sporten zonder toezicht dagelijks tussen 6:00 en 0:00. Middels een app
wordt dan toegang tot het sportcomplex verschaft. De klant heeft alleen toegang tot de sport ruimtes, de
toilet en de douche (kleedkamers). De voorgaande bepalingen zijn voor zover mogelijk, eveneens van
toepassing.
25. Het eerste contract dient altijd te worden uitgediend.
26. Bij sporten zonder toezicht, wordt de klant gefilmd. Door ondertekening van deze overeenkomst wordt
expliciet toestemming gegeven voor dit filmen.
27. Het trainen vindt plaats op eigen risico. Topfitt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of
immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van een klant, noch voor schade door verlies of
diefstal van eigendommen van de klant.
28. De klant is aansprakelijk voor schade die zij gedurende het sporten aanricht aan bedrijfseigendommen van
Topfitt.
Tariefwijzigingen:
29. Topfitt mag periodiek de tarieven wijzigen. Minimaal 30 dagen voor ingang van een tariefwijziging stelt
Topfitt de klant daarvan in kennis. Bij verhogingen van 10% of meer mag de klant het abonnement
beëindigen. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen worden onmiddellijk ingevoerd en zijn
geen reden tot beëindiging van het abonnement.
30. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen worden
voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

