ALGEMENE VOORWAARDEN MVPT
Inschrijven:
Voordat u zich inschrijft bij MVPT, dient u volledig op de hoogte te zijn van de Algemene Voorwaarden.
Wanneer u het inschrijfformulier heeft ondertekend, bent u lid van MVPT en verklaart u akkoord te gaan met de hierna
vermelde bepalingen. Elk abonnee dient zich bij inschrijving te kunnen identificeren middels paspoort, rijbewijs of
identiteitskaart. De minimale leeftijd is 15 jaar. De ouders of voogd van 15, 16 en 17 jarigen dienen voor akkoord een
handtekening op het inschrijfformulier te plaatsen.
Als u lid bij MVPT bent of wilt worden en gebruik maakt van haar diensten of producten, dan doet MVPT dat graag met
heldere en transparante afspraken. Door middel van uw inschrijving verklaart u deze algemene voorwaarden en de
huisregels van MVPT te accepteren en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te
vinden op mvpt.nl, ook kunt u deze opvragen bij de balie van MVPT.
Start:
Bij lichamelijke klachten bent u zelf verantwoordelijk voor het consulteren van uw huisarts en of fysiotherapeut, voordat u
een trainingsprogramma start en voedingsadvies opvolgt.
Abonnement:
Het abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Er kan in geen geval aanspraak worden gemaakt op
restitutie van het abonnementsgeld. Alle abonnementen zijn flexibel, d.w.z. dat u binnen openingstijden in overleg met uw
personal trainer zelf mag bepalen wanneer u de trainingen wil volgen. Tevens mag u ook zelf bepalen welk abonnement u
afsluit.
Ingangsdatum abonnement:
De overeenkomst gaat in op de dag van uw inschrijving. De ingangsdatum wordt opgeschoven als uw gebruik maakt van
een promotie, bijvoorbeeld gratis sporten tot 1 juli. Als u zich dan bijvoorbeeld op 12 mei inschrijft, is de ingangsdatum van
uw overeenkomst 1 juli. De periode tussen 12 mei en 1 juli kunt u dan uiteraard al (gratis) sporten en bent u in het geval van
deze promotie geen betaling schuldig. Dit laat onverlet dat deze voorwaarden van toepassing zullen zijn vanaf het moment
van inschrijving.
Lid/ Leden:
U kunt bij MVPT lid worden als u een natuurlijke persoon bent.
Abonnement, lidmaatschapsovereenkomst of overeenkomst:
De overeenkomst die ontstaat tussen MVPT en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij uw
overeenkomst, net als specifieke voorwaarden die kunnen gelden voor extra’s.
Tijdelijk opschorten:
In geval van letsel of een langdurige blessure kan na schriftelijke toestemming van MVPT het abonnement tijdelijk
stopgezet worden (dit geldt dus niet voor bijvoorbeeld een stage, studie, werk en vakantie) en is alleen mogelijk na het
overleggen van een doktersverklaring. Het stopzetten van het abonnement kan nooit met terugwerkende kracht ingaan.
De einddatum van het abonnement wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de
tijdelijke stopzetting tot maximaal zes maanden.

Duur abonnement:
Het abonnement kent een vast afgesproken contractduur, dat ingaat vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst.
Betaling abonnement:
De betaling van het abonnement geschiedt periodiek; wekelijks of maandelijks vooraf per bankoverschrijving of contant.
Indien u contant betaalt, kan dat alleen vooraf voor de duur van het gehele abonnement tenzij anders is afgesproken.
Prijzen abonnement:
MVPT is gerechtigd elk kalenderjaar haar abonnementsprijzen te indexeren en eventueel te verhogen.
Niet tijdige betaling:
Als u niet voldoet aan uw betalingsverplichting, kan MVPT besluiten de overeenkomst met directe ingang te beëindigen.
Indien u ook nadat MVPT u in gebreke heeft gesteld, u niet aan uw betalingsverplichting voldoet, dan bent u in verzuim.
Op dat moment kan MVPT incassokosten in rekening brengen en kan MVPT de vordering uit handen geven.
Ook kan MVPT de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment bent u alle lidmaatschapsgelden
verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in
rekening worden gebracht. Tevens is MVPT bevoegd u dan ook per direct de toegang tot de fitnessruimte en -faciliteiten te
weigeren.
Toepasselijk recht en geschillen:
Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met MVPT aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing.
Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en MVPT zullen worden beoordeeld door de
bevoegde rechter in het arrondissement waar MVPT is gevestigd.
Openingstijden:
MVPT behoudt zich het recht voor om tijdens nationale feestdagen haar openings- en sluitingstijden te wijzigen.
Abonnees worden o.a. via de website van MVPT op de hoogte gehouden van wijzigingen.
MVPT werkt op afspraken.
Persoonsgegevens:
De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve
(en eventueel marketing en promotie) doeleinden van MVPT gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële
doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
Hygiëne en veiligheid:
Met het oog op hygiëne is het dragen van schone sportkleding, sportschoenen die niet afgeven en het gebruik van een
bidon en handdoek verplicht. Fitnesstoestellen en/of oefeningen mogen alleen uitgevoerd worden zoals uitgelegd en/of
volgens voorbeeld.
Opnames:
In de fitnessruimte kunnen foto- en video opnames gemaakt worden voor promotionele doeleinden.

MVPT HUISREGELS
Indien de algemene voorwaarden (indirect) discriminerend (kunnen) zijn, dient de betrokkene in overleg te treden met de
bedrijfsleider van MVPT om te zoeken naar een passende oplossing.
I.v.m. de veiligheid raden wij u aan geen sieraden te dragen tijdens het sporten.
In de fitnessruimte is het dragen van slippers niet toegestaan.
Alleen personeel van MVPT mag de geluidsinstallatie bedienen en deuren of ramen openzetten of dichtdoen.
MVPT bewaart gevonden voorwerpen en goederen niet langer dan 30 dagen.
Kinderen zijn niet toegestaan (i.v.m. veiligheid).
Huisdieren zijn niet toegestaan (i.v.m. hygiëne).
Het deelnemen en actief meedoen met een sportactiviteit of sportevenement is geheel voor eigen verantwoording.
MVPT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of ongevallen of het zoekraken van eigendommen.
Abonnees die het reglement negeren, vernielingen aanbrengen, misbruik maken, asociaal gedrag en/of ander
afwijkend gedrag vertonen, worden na één officiële waarschuwing direct uitgeschreven en de toegang tot de
fitnessruimte verboden.
▪ MVPT streeft ernaar om in haar fitnessruimte een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de
regels worden nageleefd. Indien u zich niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien u zich niet
houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan MVPT u de toegang tot haar fitnessruimte
ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden
aan MVPT.
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