Algemene voorwaarden en lidmaatschapsreglement
In dit reglement wordt gesproken over onder andere lidmaatschappen, cursisten en dergelijke.

5.

Deze woorden worden slechts gebruikt als synoniem voor gebruikersrecht, medegebruikers en
dergelijke. Dit reglement bevat dus geen statuten/huishoudelijk reglement van J-Moves en mag

Een lid is gerechtigd om na afloop van de termijn, waarvoor het lidmaatschap is aangegaan, voor
dezelfde termijn, doch met een maximum van zes maanden, kosteloos gebruik te maken van de lessen

dan ook niet als zodanig beschouwd worden.

en faciliteiten van J-Moves, als de termijn gedurende dewelke het lid niet in staat is geweest van deze
voorzieningen gebruik te maken, indien voldaan wordt aan de navolgende voorwaarden.

1.

Soorten lidmaatschappen

•

J-Moves 24/7 Fitness – alle lidmaatschappen betreffen 24/7 toegang.

2.

Tussentijdse veranderingen van het lidmaatschap

Het lid is door zwangerschap niet in staat tot het beoefenen van sportlessen en/of het
gebruik van sportfaciliteiten.

Zonder groepslessen

Met groepslessen

3-jarig abonnement: €19,95p/mnd

3-jarig abonnement: €24,95p/mnd

1-jarig abonnement: € 26,95 p/mnd

1-jarig abonnement: € 31,95 p/mnd

sportlessen en/of het gebruik van sportfaciliteiten.
In deze gevallen gaat de opschorting van het lidmaatschap in op de dag, waarop het lidmaatschap
schriftelijk onder overlegging van een door een dokter (schriftelijke) verklaring, waaruit de zwangerschap

Maandelijks opzegb. abon: € 33,95 p/mnd

Maandelijks opzegb. abon: € 38,95 p/mnd

Uit deze verklaring dient evenzo te blijken, dat de ziekte / zwangerschap het onmogelijk maakt om

Lidmaatschapsvoorwaarden

Betaling lidmaatschapsgelden
Indien gekozen wordt voor een eenmalige betaling van het contractbedrag, dient deze te worden
voldaan voor aanvang van de contractperiode, inclusief inschrijfgeld en de opzegmaand. Indien

•

Het lid is door ziekte gedurende minimaal een maand niet in staat tot het beoefenen van

/ ziekte blijkt.
sportlessen te volgen en/of gebruik te maken van de sportfaciliteiten.
Een en ander onder de bepaling dat de automatische incasso gedurende de periode van de zwangerschap
/ ziekte doorloopt. Bij terugkomst kan een maximale periode van zes maanden worden verrekend.
6.
Bewijs van lidmaatschap
Elk lid is verplicht zich te identificeren middels een lidmaatschapsdruppel. Bij elk bezoek aan J-Moves

gekozen wordt voor afschrijving per automatische incasso, wordt elke maand een bedrag van de

moet de druppel worden gescand.

rekening van de cursist of zijn/haar ouders/verzorgers afgeschreven. Er is eenmalig inschrijfgeld
van €25,-. Bij inschrijving is er ook altijd vooruitbetaling van de opzegtermijn,

7.

Betalingsvoorwaarden
Elk lid betaalt lidmaatschapsgeld, behorend bij het gekozen type lidmaatschap.
Lidmaatschapsgelden zijn gebaseerd op maandbedragen. De directie bepaalt periodiek de hoogte
van de nieuwe lidmaatschapsgelden. Betaling hiervan dient te geschieden volgens de
overeenkomst die gesloten is tussen J-Moves en het lid.
Bij niet tijdige betaling is het lid, bij schriftelijke aanmaning in gebreke gesteld, in verzuim en is
het gehele nog openstaande bedrag van zijn of haar lidmaatschap direct opeisbaar. Tevens zal
direct de toegang tot J-Moves worden ontzegd.
Bij de tweede aanmaning zal niet alleen de toegang tot J-Moves worden ontzegd, maar zullen

welke te verkrijgen is aan de balie, en men dient het eventueel verschuldigde introductiegeld vooraf aan
de balie af te rekenen. Dezelfde persoon mag maximaal twee keer per zes maanden geïntroduceerd
worden. Het lid is gedurende het verblijf op J-Moves verantwoordelijk voor het gedrag en de veiligheid
van zijn of haar gast(en). Introducés hebben dezelfde rechten en plichten als het lid dat hen vergezelt.
Het is de verantwoordelijkheid van het lid om zich ervan te vergewissen dat zijn of haar gast zich
conformeert aan de voorwaarden en reglementen van J-Moves.
De directie houdt zich het recht voor om:

•
•
•

tevens administratiekosten in rekening worden gebracht via de maandelijkse incassoprocedure.
Zodra de totale achterstand betaald is, kan men weer gebruik maken van de faciliteiten. Vanaf de
dag van ingebrekestelling wordt vertragingsrente in rekening gebracht over het totale uitstaande
bedrag van 1,5% vertragingsrente per maand of een gedeelte daarvan.
Indien J-Moves een niet betaalde vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle binnen- en
buitengerechtelijke kosten voor rekening van het in gebreke zijnde lid. Deze kosten bedragen
minimaal 15% van de openstaande vordering plus rente. Zodra de totale achterstand en de
binnen- en buitengerechtelijke kosten zijn betaald en hiervan, indien noodzakelijk een bewijs kan
worden overlegd, kan het lid weer volop gebruik maken van de faciliteiten.

Introducés

Leden kunnen een introducé meenemen. Zij dienen ervoor te zorgen dat hun introducé een dagpas invult,

zonder opgaaf van redenen een introducé de toegang te weigeren;
zelf gasten op J-Moves uit te nodigen;
de hoogte van het introductiebedrag te bepalen.

8.
Kinderen
Ouders dienen over hun kinderen, die een lidmaatschap bij J-Moves hebben, zonodig de noodzakelijke
medische of anderszins belangrijke gegevens te verstrekken aan de dienstdoende toezichthouders.

Leden verplichten zich melding te maken bij verandering van omstandigheden, wanneer niet
meer voldaan wordt aan de specifieke voorwaarden van een bepaald lidmaatschap.

9.
Gedrag van leden
Leden en introducés zullen geen misbruik maken van inrichting van J-Moves. Eventuele beschadigingen
aan eigendommen van J-Moves, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, zullen volledig

3.

worden vergoed door de desbetreffende leden.
Incorrect, ruw of agressief gedrag kan leiden tot het beëindigen van het lidmaatschap. Inbreuk op deze

Automatische verlenging en opzegging

De lidmaatschappen zijn doorlopend, en indien er voldaan is aan een eventuele minimale
looptijd, wordt er een opzegtermijn van een maand gehanteerd. Om discussie over het moment
van opzeggen te voorkomen, dient de opzegging te geschieden per uitschrijfformulier bij de balie
voor de 20e van de maand. De datum in de opzegbevestiging, die per e-mail gestuurd wordt, is
bindend. Een tussentijdse beëindiging van het contract is niet mogelijk behoudens het bepaalde

gedragsregels wordt beschouwd als een ernstige schending van het reglement in de zin van artikel 4,
eerste lid.
Leden of introducés wordt niet toegestaan gebruik te maken van J-Moves’ faciliteiten indien zij onder
invloed zijn van drugs of andere geestverruimende of prestatie verhogende middelen.
Er geldt in J-Moves een rookverbod.

in art. 4.
4.

Beëindiging van het lidmaatschap

10.

Aansprakelijkheid

De directie van J-Moves behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het

Leden en/of introducés maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van J-Moves’ faciliteiten.
J-Moves sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of een van haar medewerkers uit voor persoonlijke

lidmaatschap door opzegging te beëindigen in een van de volgende gevallen:

schade of overlijden van een lid of introducé tijdens het verblijf in J-Moves, waarbij al dan niet gebruik

•

Zonder waarschuwing vooraf, indien een lid de voorwaarden en reglementen van JMoves ernstig en/of herhaaldelijk schendt. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde
lidmaatschapsgelden.

•

Met een schriftelijke waarschuwing vooraf, indien betalingen voortkomend uit het
lidmaatschap, 30 dagen na de vervaldatum nog niet zijn voldaan. De
betalingsverplichting vervalt hier niet mee.

•

Met een schriftelijke opzegging van tenminste een maand, indien de directie van
oordeel is, dat een lid niet langer voldoet aan de voorwaarden van het lidmaatschap.

•

Een lid is gerechtigd het lidmaatschap tussentijds te beëindigen, indien hij of zij ten
gevolge van een verhuizing op een afstand van meer dan vijfentwintig kilometer van
J-Moves komt te wonen.

Indien het lid voldoet aan bovenstaande voorwaarden, gaat de beëindiging van het lidmaatschap
in op de eerste van de maand volgende op de dag, waarop het lid een bewijs van inschrijving, af
te geven door de afdeling Burgerzaken van de betreffende gemeente met betrekking tot de
nieuwe behuizing, heeft overlegd.

wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten. Leden en introducés worden aangeraden zich van tevoren
medisch te laten keuren. Zwangere vrouwen en zij die lijden aan suikerziekte of hoge bloeddruk dienen
vooraf met hun arts te overleggen van welke faciliteiten geen gebruik mag worden gemaakt.
Ieder lid vrijwaart J-Moves van iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke betreffende
derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in J-Moves ten gevolge van handelen of nalaten van
het lid.
11.

Privacy

J-Moves verwerkt persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens overeenkomstig haar privacy
beleid, dat inzichtelijk is op www.j-moves.nl/privacybeleid en aan de balie van J-Moves. Zonder akkoord
op de Algemene Voorwaarden en huisregels, is het niet mogelijk om een lidmaatschap te hebben bij JMoves.
12.
Overige zaken
De leden en introducés geven de directie toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van
groepen, individu's of introducés te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden.
De directie behoudt zich het recht voor de openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak,
inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties, of andere motiverende redenen, maar zal trachten
de leden hiervan vooraf op de hoogte te brengen.
De directie is gerechtigd, indien daartoe uit managementoverwegingen de noodzaak bestaat, de
onderhevige voorwaarden en reglementen te wijzigen en/of aan te vullen.
De huisregels zullen te allen tijde op een zichtbare plaats op de balie ter inzage staan. Leden die gebruik
maken van de faciliteiten van J-Moves worden geacht op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de
huisregels.

