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De sporter wordt met ingang van de datum van (digitale) ondertekening van deze overeenkomst lid
van het sportcentrum. De sporter is gedurende het lidmaatschap gerechtigd gebruik te maken van
het door hem/haar gekozen sportabonnement.
In geval de overeenkomst wordt aangegaan door een minderjarige (-18 jaar) wordt de overeenkomst
ten blijke van goedkeuring mede ondertekend door de ouder of wettelijk vertegenwoordiger van de
minderjarige.
Toegangssleutel
Bij aanvang van het lidmaatschap wordt er eenmalig € 10,00 in rekening gebracht voor een
toegangssleutel. Bij verlies van de toegangssleutel is het verplicht een nieuwe sleutel, ter waarde van
€ 10,00 aan te schaffen. De sporter is verplicht zich bij elk bezoek aan het sportcentrum met deze
toegangssleutel te registreren. De toegangssleutel is eigendom van de sporter en blijft dit ook na
opzegging van het lidmaatschap.
Privacy verklaring
Het privacy beleid van Gamerensport is te lezen op de website: www.gamerensport.nl. Indien de
sporter een uitdraai wenst, is deze op te vragen bij de administratie van het sportcentrum.
Duur overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimumduur van 3 maanden. Bij
het afsluiten van een jaarabonnement wordt het abonnement, nadat het jaar verstreken is,
automatisch een maandelijks opzegbaar abonnement.
Als het jaarabonnement in de loop van een maand ingaat, wordt in de eerste maand van het
lidmaatschap een evenredig deel van de contributie in rekening gebracht. Het volledige
jaarabonnement start vervolgens op de eerste van de eerstvolgende maand.
Wijzigingen
Bij wijziging van het abonnement wordt er € 5,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.
Opzegging
Opzeggen van het abonnement is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1
volle kalendermaand. Het jaarabonnement kan na één jaar worden opgezegd, uiterlijk in de maand
voordat het lopende contractjaar eindigt. Indien het abonnement eerder wordt beëindigd, dan
worden de resterende maanden in rekening gebracht. Restitutie van contributie is niet mogelijk.
Betalingen
Betaling van de contributie vindt na inschrijving uitsluitend plaats via automatische incasso.
De contributie voor het lidmaatschap is bij vooruitbetaling verschuldigd in de eerste week van elke
kalendermaand. Indien aanmelding in de loop van een maand plaatsvindt wordt in de eerste maand
van het lidmaatschap een evenredig deel van de contributie in rekening gebracht.
Het sportcentrum is gerechtigd aan het begin van elk kalenderjaar de hoogte van de contributie aan
te passen met een maximum verhoging van 10 % per jaar. Opschorting van contributie is alleen
mogelijk onder overlegging van een doktersverklaring, een verklaring van een fysiotherapeut of een
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verklaring van een andere medisch deskundige voor de duur van de blessure of ziekte. Dit dient
vooraf gemeld te worden, alleen dan kan er een opschorting plaatsvinden.
Gemiste lessen, binnen een maandabonnement, door welke omstandigheden dan ook, kunnen in de
desbetreffende maand waarin deze lessen zijn gemist worden ingehaald. Daarna komen de gemiste
lessen te vervallen. Vakanties en dergelijke dienen te worden doorbetaald.
Bij niet tijdige betaling van de contributie is de sporter van rechtswege in gebreke en is het
sportcentrum gerechtigd een bedrag van € 5,00 aan administratie - of stornokosten in rekening te
brengen. In geval van incasso van de contributie is de sporter gehouden de (buiten)gerechtelijke
kosten te betalen. De buitengerechtelijke kosten worden bij voorbaat vastgesteld op 15% van het
openstaande bedrag.
Aansprakelijkheid – letsel/verlies/diefstal
De sporter sport geheel voor eigen rekening en risico. Het sportcentrum is niet aansprakelijk voor
eventuele blessures, letsel of schade die als gevolg van het sporten in het sportcentrum bij de sporter
ontstaan. Het sportcentrum is ook niet aansprakelijk voor het zoek raken van diefstal van kleding,
van goederen en/of geld van de sporter. Subsidiair is het sportcentrum alleen aansprakelijk tot het
bedrag dat in het desbetreffende geval door haar WA- verzekering wordt uitbetaald.
De sporter is aansprakelijk voor de schade aan het sportcentrum voor zover die schade hem in
redelijkheid kan worden toegerekend.
Openingstijden sportcentrum
De openings- en lestijden worden bepaald door het sportcentrum, waarbij wordt aangetekend dat
het sportcentrum in ieder geval op feestdagen gesloten zal zijn. Het sportcentrum behoudt zich het
recht voor om tijden en het programma van lessen aan te passen. De sporter conformeert zich aan
de keuze van een sportdocent door het sportcentrum. Het sportcentrum is gerechtigd in reguliere
vakantieperioden een aangepast openingsschema in te voeren. Ziekte of verhindering van een
docent of instructeur levert voor het sportcentrum een overmacht-situatie op. Het sportcentrum zal
zoveel mogelijk proberen om voor vervanging of inhaallessen zorg te dragen, zonder dat het
sportcentrum daartoe echter kan worden verplicht. Eén en ander verschaft de sporter geen recht op
restitutie van contributie.
Huisregels
De sporter conformeert zich aan de schriftelijke en mondelinge aanwijzingen en instructies door of
namens het sportcentrum gegeven. De sporter is gehouden om geen overlast te veroorzaken aan
mede-sporters en personeel van het sportcentrum. De sporter dient tijdens het sporten uit
hygiënisch oogpunt een eigen handdoek te gebruiken. Het is de sporter niet toegestaan
provocerende kleding te dragen. De sporter zal geen buitenschoenen dragen in het sportcentrum.
Het is de sporter niet toegestaan om zogenaamde doping middelen te gebruiken cq. daarin te
handelen binnen de kring van het sportcentrum.
Bij overtreding van de voorschriften van het sportcentrum en het niet opvolgen van aanwijzingen en
instructies door of namens het sportcentrum is het sportcentrum gerechtigd deze overeenkomst
zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden en de sporter de verdere toegang
tot het sportcentrum te weigeren.

