Algemene voorwaarden 2022
Artikel 1: aanmelding
Aanmelding als studiomaxx lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen aan de balie
van studiomaxx of via de website.
Artikel 2: lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Een lidmaatschap bij studiomaxx kan op elk moment ingaan en is altijd voor de duur van de getekende
abonnementsvorm.
Een overeenkomst tussen studiomaxx en een lid wordt na ommekomst van de overeengekomen termijn
stilzwijgend verlengd met telkens één maand met het maandtarief van een 1 jaar abonnementsvorm.
Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via
automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap. Bij
beëindigen van contract is er geen restitutie. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag
wordt de incasso na een week nogmaals den zonder kosten aangeboden. Hierna wordt € 10,administratiekosten in rekening gebracht en krijgt het lid twee weken de gelegenheid om het
verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is,
wordt de vordering uit handen gegeven. Mocht er 2 (twee) maal achter elkaar het verschuldigde bedrag
niet te incasseren zijn wordt het gehele (resterende) (2-) jaarbedrag in 1 (een) keer opeisbaar en wordt
de vordering ook uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor de rekening
van de pashouder.
De studiomaxx toegang wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid
kan dan de toegang tot studiomaxx worden geweigerd. Studiomaxx is gerechtigd bij een
betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
Tijdens uw gekozen abonnementsvorm kunt u van n 1 jarig naar n 2 jarig sporten omzetten. Omgekeerd
is niet mogelijk.
Stopzetten is alleen mogelijk met een medische verklaring. Maximaal voor 3 maanden. Uw abonnement
wordt echter wel met de “stoptijd” verlengd. Geef de stopzetting schriftelijk door m.b.v. Een
mutatieformulier. Stopzetten is geen opzeggen, u blijft gewoon lid van studiomaxx. Mocht het
abonnement opgezegd worden in het 1ste jaar waarin is stopgezet (of niet meer worden verlengd) wordt
wel de 3 maanden stopzetting in rekening gebracht. In alle gevallen worden er dan wel 12 en/of 24
maanden betaald.
7.
Studiomaxx behoudt zich het recht voor om tussentijds contributie te verhogen op grond van
economische ontwikkelingen. Tot economische ontwikkelingen worden gerekend de aanpassing van de
omzetbelasting en de jaarlijkse prijsindexering. Prijsstijging wordt 1 maand van te voren bekend
gemaakt. Het verhogen van contributie op basis van het cbs-prijsindex cijfer, of prijsverhogingen die
direct voortkomen uit wetgeving van de rijksoverheid (zoals bij een verhoging van btw) zijn geen reden
tot ontbinden van het abonnement buiten de in artikel 2 gestelde voorwaarden. Ook is studiomaxx
gerechtigd om de prijs na 3 maanden van aangaan contract de prijs te verhogen.

artikel 3: trainingstijden
1.
2.

3.

Studiomaxx behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. Te wijzigen/
lessen te annuleren.
Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen
en/of – activiteiten, die aangeboden worden door studiomaxx, vindt geen restitutie van de contributie
plaats.
Op officiële en erkende feestdagen is studiomaxx gerechtigd gesloten te zijn.

Artikel 4: beëindigen
1.
2.

Het lid kan haar lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen per aangetekende brief of door
een opzegformulier op de studio in te vullen.
Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met
inachtneming van artikel 2.

De opzegtermijn bedraagt één maand en gaat in per de datum van ontvangst opzegging, met
inachtneming van artikel 2
4.
Studiomaxx behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de
huisregels of
Ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van
betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het/de lopende ja(a)r(en) vervalt.
3.

Artikel 5: risico en aansprakelijkheid
1.
2.
3.

Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –
activiteiten, is geheel voor eigen risico.
Studiomaxx aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg
van ongeval of letsel van het lid.
Studiomaxx aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van de
eigendommen van het lid.

Artikel 6: rechtstoepassing
1.
2.

3.

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met studiomaxx aangegaan, is uitsluitend het
nederlands recht van toepassing
Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en
studiomaxx, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar studiomaxx
is gevestigd.
Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van studiomaxx te
accepteren.

Artikel 7: overmacht
1.

2.

Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van partijen indien er sprake is van overmacht in
de zin van artikel 6:75 bw, waaronder begrepen, doch uitdrukkelijk niet daartoe beperkt,
overheidsmaatregelen en internetstoringen.
Indien de periode van overmacht langer dan negentig (90) aaneengesloten dagen heeft geduurd.
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