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2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
door GetFit! verrichte diensten en op alle door haar
aangeboden activiteiten.
2.2
Deze algemene voorwaarden hebben kracht van wet in
de verhouding tussen GetFit! en het Lid. Een digitale of
papieren kopie van deze algemene voorwaarden zal aan
het Lid worden overgemaakt vooraleer GetFit! haar
dienstverlening aanvangt.

9. Nietigheid, ongeldigheid en onafdwingbaarheid ......... 3

1. DEFINITIES
1.1
Met GetFit, GetFit!, GetFit Antwerpen, GetFit! Antwerp
en GetFit! BVBA wordt bedoeld de besloten
vennootschap
met
beperkte
aansprakelijkheid,
maatschappelijke benaming GetFit!, maatschappelijke
zetel te Lambrechtshoekenlaan 125, 2170 Antwerpen
(Merksem), ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0707.812.661,
inclusief alle activiteiten die onder de benaming GetFit!
worden aangeboden.
1.2
Met Vestiging wordt bedoeld de fysieke locatie waar
GetFit! haar dienstverlening aanbiedt.
1.3
Met Website wordt bedoeld http://getfitantwerp.be en
alle subdomeinen.
1.4
Met het Lid worden bedoeld de natuurlijke personen:
−
−
−

op wiens naam het lidmaatschap wordt opgesteld;
die les volgt geörganiseerd door GetFit! op locatie
van de Vestiging;
eender welke andere natuurlijke persoon die
diensten geniet van GetFit!.

1.5
Met Medewerkers wordt bedoeld de personal trainers
die les geven aan het Lid en die werken in ondergeschikt
verband voor GetFit!.
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2.3
Het Lid wordt geacht deze algemene voorwaarden te
hebben aanvaard indien deze geen bezwaar heeft geuit
binnen een redelijke termijn na de kennisname of
toezending ervan.
2.4
Het Lid wordt eveneens geacht deze algemene
voorwaarden te hebben aanvaard indien het Lid zonder
protest deelneemt aan een voor haar/hem eerste
dienstverlening van GetFit!.

3. LIDMAATSCHAP EN BETALING
3.1
Het Lid kan opteren om een lidmaatschap aan te gaan of
per les te betalen.
3.2
Wanneer het Lid opteert om per les te betalen, dient de
betaling telkenmale te geschieden op locatie van de
Vestiging vóór het aanvangen van de dienstverlening van
GetFit!.
3.3
Wanneer het Lid een lidmaatschap wenst af te sluiten,
dient de betaling van het volledige bedrag van het
lidmaatschap te geschieden op locatie van de Vestiging
vóór het aanvangen van de eerste dienstverlening van
GetFit!.
3.4
GetFit! biedt, onder voorbehoud van toekomstige
wijziging, de volgende lidmaatschapsvormen aan:
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−

−

Lidmaatschapskaart met tien (10) beurten die geldig
is voor een periode van drie (3) maanden te rekenen
vanaf de dag van afsluiting van het lidmaatschap,
zoals deze wordt vermeld op de lidmaatschapskaart;
Lidmaatschapskaart met twintig (20) beurten die
geldig is voor een periode van zes (6) maanden te
rekenen vanaf de dag van afsluiting van het
lidmaatschap, zoals deze wordt vermeld op de
lidmaatschapskaart;

3.5
In het geval dat het Lid opteert voor een lidmaatschap, zal
GetFit! vóór het aanvangen van haar dienstverlening, een
schrapping aanbrengen op de lidmaatschapskaart van het
Lid. Van zodra het aantal schrappingen overeenkomt het
de maximale hoeveelheid beurten zoals vermeld op de
lidmaatschapskaart, zal GetFit! de lidmaatschapskaart
verscheuren en is het lidmaatschap van het Lid daarmee
beëindigd.

4. OPENINGSTIJDEN
4.1
GetFit! behoudt zich het recht voor om de Vestiging
geheel of gedeeltelijk te sluiten o.a. op algemeen erkende
feestdagen en schoolvakanties of wegens noodzakelijke
reparatie of onderhoud van de Vestiging.
4.2
GetFit! behoudt zich het recht voor om de openingsuren
van de Vestiging tijdelijk of permanent te wijzigen.
4.3
GetFit! verbindt zich om ernstige wijzigingen in
openingsuren of sluitingsdagen tijdig mede te delen aan
haar Leden.

5. AANSPRAKELIJKHEID
5.1
GetFit! sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar
Lid of iedere derde persoon uit, met uitzondering van:
−

−

enige mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van
haar Lid voor opzet of grove schuld in hoofde van
GetFit!;
of haar Medewerkers en haar mogelijke
aansprakelijkheid bij overlijden of lichamelijk letsel
van haar Lid ten gevolge van een doen of nalaten van
GetFit!.
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5.2
Ieder Lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke
ongevallen en voor zijn/haar persoonlijke bezittingen.
Getfit! en haar Medewerkers kunnen niet
verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies,
beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied
van de Vestiging.
5.3
De dienstverlening van GetFit! wordt beschouwd als een
inspanningsverbintenis. GetFit! kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor het niet behalen van resultaten.
5.4
Het Lid verklaart bij het akkoord gaan met deze algemene
voorwaarden dat zij/hij gezond is en fysiek in staat is om
de instructies van de Medewerker(s) te volgen zonder
schade op te lopen voor zijn gezondheid. GetFit! kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg
is van of vergroot wordt door de gezondheidstoestand
van het Lid vóór aanvang van de dienstverlening van
GetFit!.

6. HUISREGLEMENT
6.1
Elk Lid verklaart akkoord te zijn met het huisreglement
van GetFit! Het huisreglement kan worden
teruggevonden op de Website en kan eveneens op
verzoek van het Lid worden opgevraagd aan de balie van
de Vestiging van GetFit!.
6.2
Het niet naleven en/of respecteren van het
huisreglement kan door GetFit! gesanctioneerd worden
met onder andere de volgende sancties (niet exhaustief)
en dit zonder opgave van enige motivering:
−
−
−

Het tijdelijk of permanent weigeren of ontzeggen
van toegang tot de Vestiging;
Het tijdelijk of permanent weigeren of ontzeggen
van verdere diensteverlening vanwege GetFit!;
Het opzeggen van het lidmaatschap van het Lid met
directe ingang, zonder opzeggingstermijn en zonder
enige terugbetaling of compensatie.

6.3
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GetFit! behoudt zich het recht voor om bij ernstige
inbreuken op het huisreglement het lidmaatschap van het
Lid per direct te beëindigen zonder enige terugbetaling of
compensatie.

algemene voorwaarden die daarop van toepassing zijn,
zullen exclusief ter beslechting worden voorgelegd aan de
rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling
Antwerpen, de rechtbank van koophandel Antwerpen,
afdeling Antwerpen en het vredegerecht van Merksem.

7. PRIVACY & PERSOONSGEGEVENS
7.1
GetFit! houdt zich bij het verwerken van uw
persoonsgegevens aan de volgende algemene
beginselen:

−

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op een
manier die rechtmatig, behoorlijk en transparant is;

−

Uw persoonsgegevens worden enkel verzameld voor
welbepaalde,
uitdrukkelijk
omschreven
en
gerechtvaardigde doeleinden;

−

Enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn
voor onze dienstverlening worden verwerkt;

−

Er wordt verzekerd dat de persoonsgegevens juist
zijn en ze worden actueel gehouden;

−

Wij zetten ons in om alle redelijke maatregelen te
nemen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk
te beschermen;

9. NIETIGHEID, ONGELDIGHEID EN
ONAFDWINGBAARHEID
9.1
De nietigheid, ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van
een of meerdere bedingen van onderhavige algemene
voorwaarden of van de overeenkomst die tussen GetFit!
en de klant werd gesloten, doet op geen enkele wijze
afbreuk aan de geldigheid en de afdwingbaarheid van de
overige bedingen.
9.2
Een eventueel nietig, ongeldig en/of onafdwingbaar
beding zal worden vervangen door een geldig en
afdwingbaar beding dat zo goed mogelijk overeenstemt
met de bedoeling van partijen en de geest van
onderhavige algemene voorwaarden of van de
overeenkomst die tussen GetFit! en de klant werd
gesloten.

7.2
In de Privacyverklaring van GetFit! wordt nader
uiteengezet welke persoonsgegevens worden verwerkt,
voor welke doeleinden en wie de contactpersoon is waar
u terecht kan voor vragen betreffende uw privacy en
persoonsgegevens.

8. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
8.1
De overeenkomst tussen partijen en onderhavige
algemene voorwaarden die daarop van toepassing zijn,
zijn uitsluitend onderworpen aan en dienen te worden
uitgelegd en geïnterpreteerd overeenkomstig het
Belgische recht.
8.2
Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur minnelijk.
Partijen laten voorafgaand aan elke procedure bij
voorkeur, doch zonder hiertoe verplicht te zijn, de zaak
oproepen tot minnelijke schikking.
8.3
Alle geschillen ontstaan uit of met betrekking tot de
overeenkomst tussen GetFit! en het Lid en onderhavige
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