Leveringsvoorwaarden Seniorenfitness
1. Definities
Seniorenfitness
Deelnemer
QuaRijn
Docent

Activiteit georganiseerd door QuaRijn gericht op bewegen
Persoon die deelneemt aan Seniorenfitness
Stichting QuaRijn gevestigd te Wijk bij Duurstede, ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 30271006
Beweegagoog of fysiotherapeut die de Seniorenfitness biedt in
dienst van of in opdracht van QuaRijn

2. Deelnemer worden
a. Iemand die wenst deel te nemen aan Seniorenfitness vult het inschrijfformulier in, ondertekent dit en levert dit in bij de docent of verstuurt dit digitaal aan de docent.
b. Aan het aantal deelnemers aan de Seniorenfitness kan een maximum worden gesteld. Als dit maximum is bereikt, stelt de docent de aspirant-deelnemer hiervan op de
hoogte en kan deze (indien gewenst) op een wachtlijst worden geplaatst.
3. Openingstijden
a. QuaRijn bepaalt de dagen en tijden waarop de Seniorenfitness plaatsvindt en maakt
deze bekend aan de deelnemers.
b. QuaRijn streeft ernaar de Seniorenfitness zo veel mogelijk doorgang te laten vinden.
In voorkomende gevallen kan de Seniorenfitness echter vervallen tijdens feestdagen
of vanwege vakantie of ziekte van de docent. Deelnemers hebben in deze gevallen
geen recht op restitutie van abonnementsgeld.
c. QuaRijn kan de openingsdagen en -tijden tijdelijk of blijvend wijzigen. Deelnemers
kunnen desgewenst in dat geval hun deelname beëindigen (zie artikel 8).
4. Tarieven en betalingsvoorwaarden
a. QuaRijn brengt de deelnemer abonnementskosten in rekening voor Seniorenfitness.
b. QuaRijn kan de tarieven voor de kosten genoemd onder lid a jaarlijks verhogen op
basis van consumentenprijsindexcijfers. QuaRijn heeft daarnaast het recht tarieven te
verhogen in verband met kostenstijgingen. Over tariefsverhogingen anders dan indexering informeert QuaRijn de deelnemer vooraf.
c. De deelnemer machtigt QuaRijn tot het automatisch incasseren van de kosten zoals
vermeld bij a. Wanneer er geen automatische incasso wordt afgegeven brengt QuaRijn administratiekosten in rekening.
d. De deelnemer betaalt de kosten die door QuaRijn in rekening zijn gebracht binnen 30
dagen. Wanneer de deelnemer niet binnen deze termijn betaalt, de automatische incasso door toedoen van de deelnemer niet kan worden uitgevoerd of de incasso door
de deelnemer is gestorneerd, stuurt QuaRijn de deelnemer één betalingsherinnering.
Wanneer de deelnemer binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering nog steeds
niet heeft betaald, heeft QuaRijn het recht om rente en kosten (met een minimum van
€ 40) in rekening te brengen vanaf het moment waarop de oorspronkelijke betalingstermijn werd overschreden. Tevens heeft QuaRijn het recht om de overeenkomst na
afloop van de tweede termijn met onmiddellijke ingang te beëindigen.
5. Risico en aansprakelijkheid
a. QuaRijn draagt zorg voor professionele begeleiding bij de Seniorenfitness. De docent
overlegt met de deelnemer over de fysieke mogelijkheden gezien de medische situatie van de deelnemer. Desondanks brengt het beoefenen van sport altijd risico’s met
zich mee. Het deelnemen aan Seniorenfitness is dan ook voor eigen risico van de
deelnemer.
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b. QuaRijn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als
gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer tijdens de Seniorenfitness, tenzij
de schade is ontstaan als direct gevolg van onprofessioneel handelen van de kant
van QuaRijn. De deelnemer vrijwaart QuaRijn voor aanspraken van derden ter zake.
c. QuaRijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van
eigendommen van de deelnemer.
6. Klachten en geschillen
a. QuaRijn hanteert een klachtenregeling waarop de deelnemer in voorkomende gevallen een beroep kan doen. Informatie over de klachtenregeling is op te vragen bij
QuaRijn.
b. De deelnemer en QuaRijn hebben het recht om geschillen over de uitvoering van de
overeenkomst voor te leggen aan de rechter.
7. Gebruik van persoonsgegevens en geheimhouding
a. QuaRijn verzamelt en verwerkt van deelnemers de persoonsgegevens die nodig zijn
in het kader van de overeenkomst. Daaronder zijn ook medische gegevens. De deelnemer stelt QuaRijn op de hoogte van (wijzigingen in) deze gegevens.
b. QuaRijn handelt volgens het Reglement persoonsgegevens dat zij heeft opgesteld
binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
c. QuaRijn draagt ervoor zorg dat gegevens van de deelnemer die QuaRijn beheert alleen toegankelijk zijn voor medewerkers voor wie dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.
d. In noodsituaties die direct handelen noodzakelijk maken in het belang van de deelnemer, behoeft QuaRijn geen nadrukkelijke toestemming van de deelnemer om gegevens te verstrekken aan relevante derden zoals hulpverleningsdiensten.
8. Duur, wijziging en beëindiging lidmaatschap
a. De overeenkomst gaat in op het moment dat de deelnemer zich heeft ingeschreven
via het inschrijfformulier. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
b. De deelnemer kan de overeenkomst op ieder moment opzeggen door zich mondeling
of schriftelijk af te melden bij de docent met een opzegtermijn van één maand vanaf
ontvangst van de afmelding bij QuaRijn.
c. QuaRijn kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de deelnemer zich niet houdt aan deze voorwaarden of er redenen zijn waarom het van
QuaRijn redelijkerwijs niet gevergd kan worden de overeenkomst voort te zetten.
d. QuaRijn kan besluiten niet langer Seniorenfitness aan te bieden. In dat geval zal
QuaRijn de deelnemer uiterlijk 3 maanden voor de beëindiging van het abonnement
informeren en zo mogelijk wijzen op alternatieven.
e. Wanneer een deelnemer tijdelijk niet aanwezig kan zijn, meldt de deelnemer zich uiterlijk 24 uur van tevoren af via het Frontoffice KBC van QuaRijn, telefoon 0343 – 47
48 49. Er vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats. Bij een onderbreking van
de deelname gedurende een maand of langer is het mogelijk om in overleg met de
docent de overeenkomst op te schorten.
f. De deelnemer geeft tussentijdse wijzigingen door aan de docent.
9. Beschikbaarheid en wijziging voorwaarden
a. De actuele versie van deze voorwaarden is beschikbaar bij QuaRijn.
b. De deelnemer verklaart zich door invulling van het inschrijfformulier akkoord met deze
voorwaarden.
c. QuaRijn heeft het recht de voorwaarden tussentijds te wijzigen. QuaRijn informeert
de deelnemer over een wijziging van de voorwaarden. Als de deelnemer zich niet kan
vinden in de wijziging, heeft hij het recht om de overeenkomst te beëindigen conform
artikel 8.
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