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Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 64479242 

Artikel 1. Deelname aan onze lessen 

1. Een lesjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en bedraagt gemiddeld 39 lesweken. 
2. Door het volledig invullen en ondertekenen van de machtiging tot aanschaf van een abonnement, gaat u er mee 

akkoord dat een tiende deel van het abonnementsgeld maandelijks, met uitzondering van de maanden juli en 
augustus, wordt geïncasseerd. 

3. In geval van een GelrePas, wordt het verschuldigde (restant) jaarbedrag verrekend met het beschikbare tegoed 
op de kaart.  

4. Het gedeelte wat niet toereikend is via het beschikbare GelrePas tegoed wordt geïncasseerd op de wijze 
beschreven onder sub 2 van dit artikel. 

5. Het machtigingsformulier is te verkrijgen via onze site of via de lesgever. 
6. Het ingevulde en getekende machtigingsformulier kunt u inleveren bij de lesgever of opsturen naar het adres 

bovenaan het formulier. 
7. Voor verschillende lessen kunt u, als alternatief voor een abonnement, een strippenkaart voor 10 lessen kopen. 

Deze wordt automatisch vernieuwd (gevolgd door een incasso) zodra een volle strippenkaart is ingeleverd. 
8. Het abonnement is persoonlijk, staat op naam van de deelnemer en is niet overdraagbaar. 

Artikel 2. Korting en restitutie 

1. Studenten krijgen een korting van 20% na het inleveren van een kopie van hun studentenkaart. 
2. Gezinsleden komen in aanmerking voor gezinskorting: een tweede gezinslid betaalt 85% van het laagste 

abonnementsgeld, een derde gezinslid betaald 75% van het laagste abonnementsgeld. 
3. GelrePas houders betalen geen abonnementsgeld na jaarlijkse afgifte van een kopie van hun GelrePas (voor- en 

achterzijde), mits hun tegoed toereikend is.  
4. Voor onze deelnemersadministratie hebben we altijd een geldig IBAN nummer nodig. 
5. Restitutie van abonnementsgeld is mogelijk op verzoek van een de abonnementhouder (mits meerderjarig), 

zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger of bewindvoerder indien van toepassing als deze kan aantonen dat de 
incasso(s) onterecht is/zijn uitgevoerd. 

6. Restitutie van GelrePas gelden vindt plaats na beëindiging van een abonnement door het resterende bedrag te 
verrekenen met het saldo op de betreffende GelrePas. 

Artikel 3. Beëindiging van het abonnement 

1. Het abonnement, en daarmee uw financiële verplichting, eindigt onder de volgende voorwaarden: 
a. Per direct, zodra de deelnemersadministratie op de hoogte is gesteld van het overlijden van de betreffende 

abonnementhouder door een familielid. 
b. Per direct, zodra de deelnemersadministratie op de hoogte is gesteld dat de betreffende abonnementhouder 

wegens ziekte, langdurige blessure of andere medische omstandigheden niet in staat is om de lessen te 
volgen. 

c. Per direct, op het moment dat de deelnemersadministratie heeft vastgesteld dat de abonnementhouder al 
meer dan twee maanden niet heeft deelgenomen aan de lessen. 

d. Per direct, op verzoek van de abonnementhouder (mits meerderjarig), zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger of 
bewindvoerder indien van toepassing. 

2. Opzegging kan slechts door per e-mail of via ons contactformulier een verzoek hiertoe in te dienen bij de 
deelnemersadministratie met opgaaf van de reden voor het beëindigen. 

3. De bankgegevens, die benodigd zijn voor het kunnen uitvoeren van een automatische incasso, worden uit de 
deelnemersadministratie verwijderd zodra is vastgesteld dat alle financiële verplichtingen zijn voldaan. 

  

http://gymenturnenarnhem.nl/machtigingsformulieren/
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Artikel 4. Eigen veiligheid 

1. Regels voor alle lessen: 
a. Het is in het belang van de deelnemer aan onze lessen dat de lesgever goed op de hoogte is van bijzondere 

allergieën, blessures of aandoeningen die van invloed kunnen zijn op de inspanningen tijdens de les of het 
gebruik van materialen zoals magnesium. 

b. Het is in het belang van de deelnemer aan onze lessen dat de lesgever goed op de hoogte is van de 
contactgegevens, eventueel de huisarts en medicijngebruik voor het geval de deelnemer onwel raakt tijdens 
onze lessen. 

c. De deelnemer of diens wettige vertegenwoordiger kan hiertoe een formulier invullen en de lesgever 
toestemming verlenen deze gegevens bij zich te houden tijdens de lessen. 

2. Aanvullende regels voor alle lessen in een gymzaal: 
a. In de gymzaal is het gebruik van straatschoenen niet toegestaan. 
b. Toestellen mogen slechts worden gebruikt na toestemming van de lesgever. 
c. In de gymzaal mogen er geen consumpties worden genuttigd. 

3. Aanvullende regels voor de turnlessen en freerunning lessen: 
a. Het is niet toegestaan om sieraden en/of piercings te dragen tijdens de les, omdat dit onveilig is tijdens 

situaties waarbij er gevangen moet worden. 
b. Lange haren moeten vast worden gedragen (staart of vlecht) tijdens de les, omdat losse haren kunnen leiden 

tot onveilige situaties. 

Artikel 5. Aansprakelijkheid 

1. Tenzij door de betrokkene wordt aangetoond dat schade is ontstaan door handelingen door of namens Stichting 
Gym&Turnen Arnhem, die in ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de 
hoedanigheid van Stichting Gym&Turnen Arnhem als lesgever dient te worden betracht, accepteert Stichting 
Gym&Turnen Arnhem geen aansprakelijkheid voor diefstal, ongevallen of schade, welke plaatsvindt op de locaties 
en of accommodatie waar Stichting Gym&Turnen Arnhem haar werkzaamheden uitoefent of evenementen 
organiseert.  

2. Evenmin is Stichting Gym&Turnen Arnhem aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het 
bijwonen van een les of cursus. 

3. Stichting Gym&Turnen Arnhem is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht 
nemen door de betrokkene van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen van 
Stichting Gym&Turnen Arnhem en/of haar docenten. 

4. Voor gebreken ter zake van (bijkomende) dienstverlening door Stichting Gym&Turnen Arnhem is de 
aansprakelijkheid van Stichting Gym&Turnen Arnhem beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het 
abonnementsgeld, dan wel voor ten hoogste het bedrag van het honorarium dat Stichting Gym&Turnen Arnhem in 
het kader van de overeenkomst aan de betrokkene in rekening heeft gebracht.  

5. Deze beperking geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Stichting Gym&Turnen 
Arnhem of haar lesgevers. 

6. Indien de uitvoering van een overeenkomst meebrengt dat door Stichting Gym&Turnen Arnhem in overleg met 
betrokkene, een binnen dan wel buiten Nederland gevestigde (rechts)persoon, die geen deel uitmaakt van 
Stichting Gym&Turnen Arnhem, wordt ingeschakeld om diensten in het kader van de overeenkomst te verrichten, 
is Stichting Gym&Turnen Arnhem niet aansprakelijk voor fouten, die door deze (rechts)persoon worden gemaakt. 

7. Iedere aansprakelijkheid van Stichting Gym&Turnen Arnhem, dan wel van haar docenten, medewerkers en 
vrijwilligers, is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de 
aansprakelijkheidsverzekeraar van Stichting Gym&Turnen Arnhem wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag 
van het eigen risico. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden: 
a. Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfsschade en gederfde winst, door welke 

oorzaak ook ontstaan. De betrokkene zal zich desgewenst zelf tegen dergelijke schade dienen te verzekeren. 
b. Stichting Gym&Turnen Arnhem is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de 

uitvoering van de overeenkomst wordt toegebracht aan zaken (waaronder begrepen roerende en onroerende 
zaken) zowel bij betrokkene als bij derden. 
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Artikel 6. Risicoacceptatie 

1. De deelnemer aan de lessen van Stichting Gym&Turnen Arnhem is op de hoogte van én accepteert het risico dat 
inherent is aan het uitoefenen van sport.  

2. Dit risico kan zich manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van het bijwonen van een les of cursus en kan 
gevolgen hebben voor de gezondheid dan wel de lichamelijke conditie van de deelnemer/cursist. 

3. De deelnemer neemt deel aan de lessen voor eigen rekening en risico. 
4. Moedwillig veroorzaakte schade aan toestellen, materialen of personen zal verhaald worden op de veroorzaker. 
5. Ongeacht het feit dat Stichting Gym&Turnen Arnhem zoveel mogelijk maatregelen treft om diefstal te voorkomen, 

draagt iedere deelnemer eigen risico voor het zoekraken van zijn of haar kledingstukken, sieraden en dergelijke.  
6. Van diefstal wordt in alle gevallen aangifte gedaan. 

Artikel 7. Verzekeringen 

1. Stichting Gym&Turnen Arnhem adviseert iedere deelnemer aan de lessen van Stichting Gym&Turnen Arnhem 
een verzekering af te sluiten voor wettelijke aansprakelijkheid.  

2. Stichting Gym&Turnen Arnhem adviseert om daarnaast ook een ongevallenverzekering af te sluiten. 
3. Stichting Gym&Turnen Arnhem beschikt over een verzekering voor aansprakelijkheid bedrijven voor haar 

bestuursleden, personeel en vrijwilligers. 

Artikel 8. Privacy 

1. Stichting Gym&Turnen Arnhem is een verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming die van kracht is per 25 mei 2018. 

2. Stichting Gym&Turnen Arnhem heeft haar verantwoordelijkheid, alsmede de rechten en plichten van betrokkenen 
vastgelegd in een Privacy Statement, welke is te downloaden en te lezen is via onze site. 

Artikel 9. Slotbepalingen 

1. De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van alle 
andere bepalingen onverlet. 

2. Op de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing is verklaard, is het Nederlands recht 
van toepassing.  

3. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. 

 

http://gymenturnenarnhem.nl/wp-content/uploads/2018/05/Privacy-statement.pdf
http://gymenturnenarnhem.nl/privacy-statement-stichting-gymturnen-arnhem/

