
ALGEMENE VOORWAARDEN EVEN GYM UDEN 

 

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN 

Door inschrijving bij Even Gym Uden verklaart u zich akkoord met de voorwaarden en regels zoals hieronder staan 

beschreven. 

Bij minderjarigen (onder de 16 jaar) is een handtekening van een ouder of een andere wettige vertegenwoordiger 

verplicht. 

 

ARTIKEL 2 – LIDMAATSCHAP 

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen. 

Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en loopt tot wederopzegging. 

Voor lidmaatschappen die geheel op afstand zijn gesloten (zoals via de website/app van Even Gym Uden), geldt er 

een bedenktijd van 14 kalenderdagen, waarbij er de mogelijkheid is het abonnement kosteloos te herroepen. 

Indien het lidmaatschap niet tijdig wordt opgezegd, wordt deze automatisch met één kalendermaand verlengd. 

Voor het lidmaatschap kan maandelijks worden opgezegd en er geldt een opzegtermijn van één kalendermaand 

(ingaande per de eerste van de volgende maand); Opzeggingen dienen per e-mail te worden ingediend 

(evengymuden@outlook.com). 

Eventuele tegoeden op bij Even Gym Uden dienen opgemaakt te worden, deze worden niet teruggegeven bij 

beëindiging van het Lidmaatschap. 

Een wijziging van de lidmaatschapsvorm is mogelijk. Dit dient per e-mail te geschieden. De nieuwe 

lidmaatschapsvorm zal per ingang van de nieuwe kalendermaand ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal 

worden berekend. De deelnemer heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook. 

Het is mogelijk om een abonnement te pauzeren in geval van een lange reis, voor en/of na een bevalling of bij een 

langdurige blessure. Een pauze kan worden ingelast voor een minimum van één kalendermaand. Meerdere 

kalendermaanden zijn ook mogelijk, mits de periode uit volledige kalendermaanden bestaat. Een pauze kan worden 

aangevraagd per e-mail, uiterlijk voor de 15e van de voorgaande maand. Hier zitten verder geen kosten aan 

verbonden. Het lid kan tijdens deze periode niet sporten of gebruikmaken van andere faciliteiten van Even Gym 

Uden. 

Tussentijdse opzegging door Even Gym Uden is met onmiddellijke ingang mogelijk indien: 

-het lid een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke huisregels schendt, tenzij de 

schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of; 

-het lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Even Gym Uden of jegens een contractant van Even Gym Uden. 

Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door Even Gym Uden 

aantoonbaar geleden schade. 

Indien Even Gym Uden haar onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door Even Gym Uden mogelijk 

met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. 

 

ARTIKEL 3 – PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN 

Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen. 
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Even Gym Uden houdt zicht het recht voor prijzen te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of 

achteraf nimmer rechten worden ontleend. 

Eventuele prijsverhogingen worden door Even Gym Uden 2 weken voorafgaand bekend gemaakt. 

Tarieven worden jaarlijks aangepast op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor diensten m.b.t. recreatie en sport 

(09410) en muziek en sportlessen (09413). Indien prijsaanpassingen voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van 

BTW zullen deze direct worden doorgevoerd. 

Wanneer de leeftijdsgrens bij bepaalde lidmaatschappen overschreden wordt, zal het lidmaatschap automatisch 

worden aangepast. 

 

ARTIKEL 4 – HUISREGELS 

De deelnemer dient zich te houden aan de door Even Gym Uden gegeven instructies en vastgestelde reglementen 

ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. 

Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is Even Gym Uden gerechtigd de deelnemer de toegang tot 

de faciliteiten te ontzeggen en het lidmaatschap eenzijdig en per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot 

vermindering of teruggave van de lidmaatschapskosten. 

 

ARTIKEL 5 – LESSEN 

Even Gym Uden behoud zich het recht voor om tussentijdse wijzigingen aan te brengen in de aangeboden faciliteiten 

en programma’s. Even Gym Uden zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van tevoren aankondigen. 

Even Gym Uden behoudt zich het recht voor de lesroosters ten allen tijde te wijzigen. De actuele roosters zijn altijd 

zichtbaar in de App/Webapplicatie van Even Gym Uden. 

Tijdens de schoolvakanties geldt altijd een aangepast lesrooster, dit wordt tijdig bekend gemaakt. 

Op officiële of erkende feestdagen mag Even Gym Uden de deuren sluiten of haar lesrooster aanpassen. 

Even Gym Uden behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het 

oordeel van Even Gym Uden te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte / verzuim van de instructeur, enig vorm 

van overmacht of andere door Even Gym Uden te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of 

compensatie in welke vorm dan ook. 

 

ARTIKEL 6 – BETALING 

Het lidmaatschap dient altijd bij vooruitbetaling te worden voldaan. 

Het lidmaatschap dient altijd via automatische incasso betaald te worden. Het verschuldigde bedrag wordt 

maandelijks afgeschreven van het door u opgegeven IBAN-rekeningnummer. 

Bij niet tijdige betaling is het lid van rechtswege in verzuim. Hij/zij wordt daar door Even Gym Uden schriftelijk op 

gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen. 

Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Even Gym Uden gerechtigd om wettelijke rente en 

buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder C en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is Even 

Gym Uden bevoegd om het Lid de toegang tot de faciliteiten te weigeren. 

Indien het lid niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Even Gym Uden bevoegd om rechtsmaatregelen te 

nemen. 

 



ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN VAN EVEN GYM UDEN 

Even Gym Uden staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan het Lidmaatschap. 

Even Gym Uden onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud. 

Even Gym Uden staat ervoor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die 

redelijkerwijs mag worden verwacht. 

Even Gym Uden zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn. 

 

ARTIKEL 8 – VERPLICHTINGEN VAN EEN LID 

Deelname aan een les is alleen mogelijk na inschrijving in de daarvoor bestemde App/Webapplicatie van Even Gym 

Uden. 

Een lid houdt zich aan de door Even Gym Uden gegeven instructies en de huisregels. De huisregels liggen bij Even 

Gym Uden ter inzage. 

Het lid dient een medische contra-indicatie voor de lessen (CrossFit, Yoga, Fitness) waaraan hij / zij deelneemt te 

melden aan Even Gym Uden. 

Een lid dient de aanwijzingen van Even Gym Uden c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is 

het lid niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee het lid niet bekend is. Indien het Lid 

niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij/zij dit aan Even Gym Uden kenbaar te 

maken, zodat Even Gym Uden uitleg kan geven. 

Het is een lid niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van 

drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen. 

Het is een lid niet toegestaan te roken in de gehele accommodatie van Even Gym Uden. 

Het lid dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of 

elektronisch aan de Ondernemer mede te delen. 

 

ARTIKEL 9 - AANSPRAKELIJKHEID 

Even Gym Uden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures en/of letsel ontstaan tijdens de training en/of het 

verblijf bij Even Gym Uden 

Even Gym Uden is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover Even Gym Uden  

maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen (er zijn lockers 

aanwezig in de kleedruimtes. Slotjes mogen worden meegebracht of kunnen worden aangeschaft op de locatie). 

De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor 

eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des 

woord geheel door hem/haar worden gedragen. 

De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en 

dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen 

risico neemt. 

De deelnemer zal Even Gym Uden en/of haar leiding en trainers geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken 

van derden in de ruimste zin des woord. 

Kinderen hebben alleen tijdens de jeugdlessen toegang tot de trainingsruimte. Voor en na de les dienen ze onder 

begeleiding van een volwassene te zijn, als zij zich nog in de accommodatie begeven. Kinderen die tijdens een les 



niet meedoen mogen tijdens de les, alleen op de daarvoor bestemde banken in de Outdoor Gym zitten. De 

volwassene die hen begeleid is verantwoordelijk dat ze niet door de Outdoor Gym lopen.  

Enig letsel bij kinderen en jeugd of schade aan eigendommen van kinderen en jeugd, ontstaan door (ongeoorloofde) 

toegang tot de trainingsruimte, is voor eigen risico. 

 

ARTIKEL 10 – PERSOONSGEGEVENS 

De persoonsgegevens van de leden worden enkel en uitsluitend voor coaching, administratieve en commerciële 

doeleinden binnen Even Gym Uden gebruikt en worden niet aan derden verstrekt. 

 

ARTIKEL 11 – OVERIG 

Even Gym Uden behoudt zicht het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in de algemene 

voorwaarden worden 1 maand van tevoren bekend gemaakt. 

 

ARTIKEL 12 – TOEPASSELIJK RECHT 

Op alle lidmaatschappen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing 

tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald. 


