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Algemene Voorwaarden Blij-Fit 

ALGEMEEN  

1. Blij-Fit is gevestigd aan de Willem I Laan 11, Oss. Contactpersoon: Marieke 
van Leeuwen, telefoonnummer: 06-18 52 91 16. 

2. Blij-Fit is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is 
steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals opgenomen op de 
website: blij-fit.nl.  

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing indien u als Deelnemer 
deelneemt aan een training in de breedste zin van het woord, dit is 
bijvoorbeeld een sportles, groepsles, personal training, bedrijfstraining of enig 
andersoortige (sportieve) activiteit(en) (verder te noemen: Training), 
aangeboden en/of verzorgd door Blij-Fit. Op iedere Training, dus ook indien er 
geen overeenkomst is gesloten (bijvoorbeeld in geval van een proefles of een 
losse les) zijn deze voorwaarden van toepassing verklaard. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke proefles, losse les, 
rittenkaart en abonnement die/dat een Deelnemer recht geeft op deelname 
aan een Training.  

5. Zowel door aanmelding of inschrijving voor een Training als door deelname 
aan een Training, verklaart de Deelnemer de algemene voorwaarden van Blij-
Fit te accepteren.  

Duur, betaling, lesgeld en opzegging  

6. Blij-Fit is bevoegd om haar tarieven aan te passen.  
7. Een rittenkaart en een abonnement zijn strikt persoonlijk en niet 

overdraagbaar aan derden.  
8. Een rittenkaart is beperkt geldig. De geldigheid van de rittenkaart(en) staat 

vermeld bij de tarieven op de website.  
9. Een maandabonnement, waaronder het “2 x p.w.” maandabonnement, gaat in 

op de eerste van de maand en is een maand geldig. Het maandabonnement is 
per maand opzegbaar. 

10. Een rittenkaart en een maandabonnement kunnen na inschrijving niet meer 
geannuleerd worden.  

11. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf 
in het buitenland kan de geldigheid van een rittenkaart of maandabonnement 
worden opgeschort. Blij-Fit heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen 
alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd. Een en ander zal in 
redelijkheid geschieden.  

12. Betaling geschiedt via het daarvoor bestemde betalingssysteem.  
13. Een rittenkaart of maandabonnement dient vooraf ineens te worden betaald. 

Een losse les wordt voorafgaand aan de les (op de lesdag zelf) voldaan. 
14. Blij-Fit heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten 

indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.  
15. Kosten die Blij-Fit maakt ter incassering van enig bedrag dat een Deelnemer 

aan Blij-Fit verschuldigd is, zijn voor rekening van Deelnemer. 

Deelname en aansprakelijkheid  

16. Blij-Fit behoudt zich het recht voor om trainingstijden, trainingsplaats en 
trainingsprogramma’s te wijzigen.  

17. Blij-Fit behoudt het recht een Training bij onvoldoende belangstelling te 
annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. 
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18. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme 
warmte, sneeuw of ijzel, kan een Training worden afgelast. In overleg wordt 
naar een alternatief gezocht. 

19. Een Training dient minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Bij geen of 
een te late afzegging behoudt Blij-Fit zich het recht voor de Training in 
rekening te brengen.  

20. Deelname aan een Training van Blij-Fit doet de Deelnemer geheel op eigen 
risico. 

21. Blij-Fit, haar trainers en medewerkers zullen zich inspannen om het risico op 
persoonlijk letsel en blessures te voorkomen. 

22. Blij-Fit, haar trainers en medewerkers, zijn niet aansprakelijk voor enig 
persoonlijk letsel, blessures of andere schade die de Deelnemers mochten 
oplopen tijdens of ten gevolge van een Training. Trainings-adviezen zijn te 
allen tijde vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.  

23. Blij-Fit stelt zich niet aansprakelijkheid voor zoekgeraakte en/of gestolen 
persoonlijke eigendommen dan wel schade aan persoonlijke eigendommen 
door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Blij-Fit 
georganiseerde activiteiten. 

24. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan 
de Trainingen. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht 
heeft, of indien er een andere reden is om te twijfelen aan een 
Trainingsdeelname, raadt Blij-Fit sterk aan om eerst advies in te winnen bij 
een (huis)arts/specialist.  

25. Deelnemer dient (in het eventuele intakegesprek of Gezondheidsverklaring) 
alle medische en fysieke gegevens die bekend zijn en van belang kunnen zijn 
voor verantwoorde deelname aan een Training aan Blij-Fit mee te delen. 
Hiervan kunnen aantekeningen worden gemaakt door Blij-Fit. Blij-Fit zal te 
allen tijde vertrouwelijk omgaan met deze informatie. 

26. Deelnemer is verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, 
tijdens of na de Training te melden aan Blij-Fit.  

27. Blij-Fit behoudt het recht voor om naar eigen beoordeling ‘ongeschikte’ 
Deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Training. 

28. Deelnemer doet hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar 
recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit 
overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan 
een Training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.  

Privacy  

29. Blij-Fit respecteert de privacy van haar Deelnemers en draagt er zorg voor 
dat persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld. Zie ook het 
Privacy reglement. 

30. Bij de inschrijving voor een Training heeft Blij-Fit persoonsgegevens nodig. 
Deze persoonsgegevens worden in overeenstemming met de geldende wet- en 
regelgeving verwerkt.  

Bij aanmelding/betaling ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.  


