Algemene Voorwaarden Aleco Sport Visions

het toepasselijke [huishoudelijke) reglement schendt, tenzij
schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
A/eco: natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit betreffende
Fitness/Sportprogramma·s.
Lid: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep
of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot
Fitness/Sportprogramma's.
Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.
Sportprogramma's: alle sportactiviteiten binnen Aleco die naast de Fitness
beoefend kunnen worden [voetbal, hockey, etc)
De Overeenkomst: Overeenkomst tussen Aleco en het Lid ter zake van
Fitness/Spo rtprogramma·s.
Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek [papier) als
digitaal.

- het Lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Aleco of jegens
een contractant van Aleco. Aleco betaalt het resterende
abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de
eventuele verplichting van het Lid tot vergoeding van de aan hem
verwijtbare schade.
Indien Aleco zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse
opzegging door Aleco mogelijk met inachtneming van een
opzegtermijn van 1 maand. Aleco betaalt het resterende
abonnementsgeld in dat geval terug.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en
uitvoering
van
alle
overeenkomsten
betreffende
Fitness
en
Sportprogramma's die tussen Aleco en het Lid worden gesloten.
Artikel 3 - De overeenkomst
1. Het lid is bekend met het feit dat hij zijn Overeenkomst aangaat voor
de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de overeenkomst
vermelde 'Ingangsdatum overeenkomst'.
2.
De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming
van Aleco worden overgedragen.
3.
Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de diensten van Aleco
of deel te nemen aan de sportprogramma's van Aleco als u
ingeschreven staat als Lid.
4.
Aleco behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om
geldige identificatie te vragen.
5.
Het is niet mogelijk om een gezinsabonnement [1 of 2) af te sluiten
wanneer één van de gezinsleden een overeenkomst Talent/ HPSP
afsluit.
Artikel 4 - Bedenktijd
1.
Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de
Overeenkomst, heeft het Lid de mogelijkheid om de Overeenkomst
kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat
het Lid eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten of deelneemt aan
een Sportprogramma.
2.
Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten [zoals binnenkort
via de website van Aleco) geldt een bedenktijd van veertien
kalenderdagen. Het Lid heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om
de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Als het Lid, op eigen
verzoek, tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten van Aleco
en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is hij
een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij
gebruik heeft gemaakt van de diensten van Aleco.
Artikel 5 - Duur en beëindiging
De overeenkomst wordt aangegaan voor 1 jaar, met uitzondering van
de rittenkaarten en de maandabonnementen. Een 10 rittenkaart is gerekend vanaf ingangsdatum 3 maanden geldig, een 20 rittenkaart is
- gerekend vanaf ingangsdatum - 4 maanden geldig, een 30 rittenkaart
is - gerekend vanaf ingangsdatum - 5 maanden geldig.
Het Lid mag de overeenkomst voor een maandabonnement gedurende
de looptijd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1
maand. Een jaarabonnement is niet tussentijds opzegbaar. Een en
ander conform lid 3 van dit artikel.
2.
Een jaarabonnement loopt automatisch af aan het eind van de looptijd.
Deze wordt niet automatisch verlengd. Indien het Lid in geval van een
maandabonnement niet tijdig opzegt aan het einde van contractduur,
dan loopt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor
onbepaalde tijd door [m.u.v. het H.P.5.P. en PT contract). Het Lid kan
een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen, met
inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander
conform lid 3 van dit artikel.
3.
Het Lid moet de Overeenkomst schriftelijk opzeggen.
4.
Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat er voor het Lid
een bevriezingsmogelijkheid. Als het Lid gedurende een periode van
langer dan één maand geen gebruik kan maken van de
fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte,
dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode
zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening
worden gebracht. Dit laat onverlet dat Aleco gerechtigd is hiervoor
redelijke administratiekosten in rekening te brengen bij Lid.
5.
Aleco mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang
opzeggen indien:
- het Lid een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van

1.

6.

de

Artikel 6 - Prijs en prijswijzigingen
1.
Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de
overeenkomst overeengekomen.
2.
Aleco brengt geen inschrijfkosten in rekening.
3.
Alle abonnementsprijzen zijn inclusief BTW.
4.
Aleco maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand
genoegzaam bekend.
5.
In het geval van een prijsverhoging, heeft het Lid het recht om de
Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging
door Aleco te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet
op de periode na de ontbinding, wordt dan door Aleco terugbetaald. Het
door Lid verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend
naar de feitelijke abonnementspe riode.
6.
De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op
prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor
gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit
de wet, zoals een BTW verhoging, tenzij een dergelijke prijsverhoging
door Aleco bekend wordt gemaakt binnen 3 maanden na
totstandkoming Overeenkomst. In dat laatste geval heeft Lid tot 3
maanden na totstandkoming Overeenkomst het recht tot ontbinding.
Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de
ontbinding, wordt dan door Aleco terugbetaald. Het door Lid
verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de
feitelijke abonnementsperiode.
Artikel 7 - Tussentijdse wijzigingen
1. Aleco kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden
faciliteiten, lesroosters, programma's en openingstijden. Aleco zal de
voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van tevoren op
genoegzame wijze aankondigen.
2.
Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van het Lid heeft het
Lid gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het
abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een
beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging
gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld
terugbetaald.
Artikel 8 - Openingstijden en accommodatie
1.
De standaard openingstijden van Aleco zijn maandag t/m vrijdag OS.DO
- 21.00 uur, zaterdag en zondag 09.00 - 12.00 uur.
2.
Het Lid ontvangt bij inschrijving het meest recente weekrooster met
daarop aangegeven op welke dagen en tijdstippen onder begeleiding
kan worden getraind in fitnessruimte en/of tijdens groepslessen.
3.
Aleco is bevoegd de accommodatie geheel of gedeeltelijk te sluiten
tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
4.
Aleco is bevoegd de openingstijden van de accommodatie tijdelijk of
blijvend te wijzigen.
5.
Aleco is bevoegd de in de overeenkomst vermelde accommodatie voor
reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op
restitutie van het abonnementsgeld.
6.
Indien op de accommodatie van Aleco om welke reden dan ook geen
training verzorgd kan worden, gaat het Lid ermee akkoord dat hij/zij op
een andere door Aleco aan te wijzen accommodatie training kan
volgen, met dien verstande dat die andere accommodatie binnen een
straal van 10 km van de accommodatie van Aleco ligt.
Artikel 9 - Betaling
1.
De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en
voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
2.
Bij niet tijdige betaling is het Lid in verzuim nadat hij daar door Aleco
schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het
nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
3.
Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Aleco gerechtigd
om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel
6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is Aleco
bevoegd om het Lid de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.

Artikel 10 - Betalingsvoorwaarden
1.
Alle abonnementsgelden zijn per maand verschuldigd, direct opeisbaar
en dienen te geschieden via automatische incasso of per factuur.
Incasso vindt elke maand rond de 28° dag plaats.
2.
Indien het Lid kiest voor betaling per factuur, dan brengt Aleco
€ 5,00 administratiekosten per factuur in rekening.
3.
De kosten voor rittenkaarten dienen via één betaaltermijn te worden
voldaan.
4.
Voor het storneren van een betaling, om welke reden dan ook, wordt
een toeslag van € 2,- per storno in rekening gebracht ter dekking van
de kosten van [niet) betaling.
Artikel 11 - Risico en aansprakelijkheid
1.
Het Lid weet dat het beoefenen van sport risico's met zich meebrengt.
Deelname aan programma·s en trainingen binnen het Talentencentrum
Zuidwest Nederland is geheel voor eigen risico van het Lid.
2.
Het Lid mag gedurende de trainingstijden trainen onder begeleiding
van trainers van Aleco.
3.
Aleco aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of
immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid,
nog voor schade door verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.
4.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste
roekeloosheid
van
medewerkers
van
Aleco
of
indien
dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
Uitsluitend in deze gevallen zal Aleco het Lid vrijwaren voor
eventuele aanspraken van derden.
Artikel 12 - Klachten
1.
In geval van klachten kan het Lid altijd terecht via het
contactformulier welke te vinden is op www.aleco.nl/contact.
2.
Wij vragen hierbij het Lid zijn/haar NAW-gegevens te vermelden en de
omschrijving van de klacht. Aleco zal zorgdragen voor een goede
afwikkeling van de toegezonden klacht.
Artikel 13 - Wijzigingen
Aleco is gerechtigd de algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan
te vullen. Bij wijzigingen wordt het Lid op voorhand te kennen gegeven waar
deze op ziet en wordt hij in de gelegenheid gesteld de Overeenkomst te
ontbinden conform artikel 6:237 onder c BW. Aleco zal het Lid hiervan tijdig
op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de
bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist,
die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging
niet wenst te accepteren, kan hij zijn Overeenkomst beëindigen met ingang
van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De
schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door
Aleco te zijn ontvangen.
Artikel 14 - Aanvullende dienstverlening
Aleco biedt aanvullende dienstverlening zoals individuele trainingen, fysieke
trainingen en paramedische begeleiding en verzorging. Aanvullende
dienstverlening is niet bij het abonnementsgeld inbegrepen.
Artikel 15 - Privacy
1.
Aleco verwerkt de persoonsgegevens van alle leden op behoorlijke en
zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en
regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming
[AVG).
2.
In de privacyverklaring van Aleco wordt op een rijtje gezet welke
gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden dat gebeurt en
hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt
uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen
uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De
privacyverklaring van Aleco is terugvinden via www.aleco.nl

2.
3.

zijn: [al discriminatie in enige vorm, waaronder op grond van geslacht,
geloof, huidskleur, etniciteit of seksuele geaardheid, [b) lichamelijk
contact met andere Leden, personeelsleden of andere personen
zonder hun uitdrukkelijke toestemming, lel diefstal of het beschadigen
van eigendommen van de Ondernemer of andere personen.
De Leden zullen geen geluid- of beeldopnamen in de vestigingen
maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Aleco.
Het Huishoudelijk Reglement bevat aanvullende regels ten aanzien van
de omstandigheden in lid 1 van dit artikel en kan op de website van
Aleco en binnen de accommodatie worden geraadpleegd.

Artikel 18 - Toepasselijk recht en geschillen
1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met
Aleco aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2.
Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst
tussen het Lid en Aleco zullen worden beoordeeld door de bevoegde
rechter in het arrondissement waar Aleco is gevestigd.
Artikel 19 - Slotbepalingen
1. Door inschrijving verklaart het Lid de algemene voorwaarden en de
huisregels van Aleco te kennen en te accepteren. De algemene
voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.aleco.nl en
op te vragen bij het kantoor van Aleco.
2.
Overeenkomsten tussen het Lid en Aleco kunnen alleen schriftelijk
worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.
3.
Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of
onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Om voor iedereen het bezoek aan Talentencentrum Zuidwest Nederland
[accommodatie Aleco) plezierig te maken én te houden, hebben we een
aantal huisregels opgesteld.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Volg de aanwijzingen van de medewerkers van Aleco te allen tijde op;
Gebruik tijdens de trainingen altijd een schone handdoek;
Draag tijdens de trainingen/groepslessen gepaste kleding en
schoenen. Het is in de gymzaal niet toegestaan om sportschoenen met
zwarte zolen te dragen;
Ruim na de training alle gebruikte materialen [gewichten, dumbbels,
etc) weer op;
Deelname aan trainingen en gebruikmaking van onze apparatuur
gebeurt geheel op eigen verantwoordelijkheid;
Bellen is niet toegestaan in de sportruimten.
Mobiele
audioapparatuur, om muziek te luisteren, is wel toegestaan;
Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd;
Gebruik in onze sportruimten alleen afsluitbare drinkbekers
[bidons);
Eten in onze sportruimten is niet toegestaan;
Het gebruik van alcohol is enkel toegestaan in de sportieve Brasserie
Baan4 en op het terras;
Het is niet toegestaan om te roken binnen Talentencentrum Zuidwest
Nederland. Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangegeven
plekken aan de buitenzijde van het Talentencentrum;
Het gebruik en/of verspreiding van verdovende middelen is ten
strengste verboden;
Het Talentencentrum Zuidwest Nederland is geen geschikte omgeving
voor huisdieren. Deze zijn daarom niet toegestaan;
Aleco is te allen tijde niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal
van eigendommen van het lid. Tevens zullen wij na constatering van
het moedwillig schade aanbrengen bij Aleco of bij diefstal direct
aangifte doen bij de politie;

Het in strijd handelen met bovenstaande regels kan intrekking van het
lidmaatschap tot gevolg hebben, zonder restitutie van het abonnementsgeld.

Artikel 16 - Informatieverplichting
Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid [o.a. adres- of
bankgegevens) dienen direct, schriftelijk of per email, te worden
doorgegeven aan Aleco.
Artikel 17 - Omgang en huishoudelijke reglement
1. Alle leden van Aleco zullen zich telkens gedragen in overeenstemming
met toepasselijke wet- en regelgeving, de Overeenkomst [inclusief
deze voorwaarden). het Huishoudelijk Reglement en hetgeen in het
maatschappelijk verkeer betamelijk wordt geacht. Het voorgaande
betekent in ieder geval [zonder beperking) dat de volgende
gedragingen door de Leden verboden
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