Algemene voorwaarden Spurd - Sportstimulering: Voor deelnemers aan
peutergym, beweegactiviteiten 50+ en SportClub Extra.
Definities
Partijen : de gebruiker van de diensten van Spurd (=deelnemer) en de stichting Spurd, statutair
gevestigd te Purmerend en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer
41234194, hierna: Spurd-Sportstimulering abonnementgever)
Deelnemer: een natuurlijke persoon die aan een activiteit van Spurd Sportstimulering deelneemt.
Doelgroepactiviteiten: de door Spurd Sportstimulering aangeboden activiteit waarvoor
inschrijving heeft plaatsgevonden.
Abonnementschap: de periode waarover de activiteit plaats vindt en waarvoor inschrijving en
termijnbetaling heeft plaatsvindt.
1. Algemeen
a. Spurd-Sportstimulering is gerechtigd de op het abonnementschap van toepassing zijnde
voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in
werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die dan wordt toegepast. Indien een
deelnemer een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn abonnementschap beëindigen
met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, tenzij de
wijziging(en) niet van ingrijpende aard is (zijn) en een louter ondergeschikt karakter heeft (
hebben). De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door SpurdSportstimulering te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de deelnemer geacht wordt de
wijziging(en) onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Indien geldig en tijdig is opgezegd,
ontvangt de deelnemer met betrekking tot de resterende duur van het abonnementschap een
restitutie.
b. Spurd-Sportstimulering behoudt zich het recht voor om doelgroepactiviteiten op feest- en
bijzondere dagen tijdelijk te laten vervallen, zonder restitutie van abonnementsgelden
verschuldigd te zijn. Hiervan zal vroegtijdig aankondiging worden gedaan.
c. Spurd-Sportstimulering behoudt zich het recht voor de tarieven te verhogen en maakt deze
onder meer kenbaar op haar website, www.spurd.nl
d. Spurd-Sportstimulering kent voor alle deelnemers gebruiksvoorwaarden (toegangsregels) die
de veiligheid waarborgen. Deze gebruiksvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met deze
algemene voorwaarden en maken onderdeel uit van de contractuele relatie tussen SpurdSportstimulering en de deelnemer. De gebruiksvoorwaarden zijn separaat opgenomen op de
website van Spurd. Bij overtreding van deze voorwaarden door deelnemer heeft SpurdSportstimulering het recht om het abonnement in te trekken zonder verplicht te zijn tot enige
restitutie van abonnementsgelden.
2. Recht op restitutie van abonnementsgeld
a. Verzuim:
• Ziekte: In geval van ziekte kan deelnemer zich per e-mail of schrifteijk afmelden bij Spurd
Sportstimulering
•
Voor elke afgemelde les wordt geen (financiele) compensatie verstrekt.
• In geval van langdurig ziek zijn of afwezigheid kan deelnemer schriftelijk verzoeken tot het
stopzetten van het abonnementschap en restitutie. Dit dient per brief of mail aan Spurd
Sportstimulering doorgegeven te worden.
• Restitutie van abonnementsgeld kan nimmer met terugwerkende kracht plaatsvinden.
b. Tussentijdse beëindiging van het abonnementschap onder restitutie van het
verschuldigde lesgeld is niet mogelijk anders dan bij langdurige ziekte.

3. Inschrijving
a. De inschrijving voor doelgroepactiviteiten geschiedt schriftelijk door middel van het volledig
ingevulde inschrijfformulier met opgave van naam, adres- en contactgegevens en
machtiging tot doorlopende incasso.
b. Degene die zich inschrijft is zich bewust dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden
opgeslagen in de administratie van Spurd-Sportstimulering en ten behoeve van deze
overeenkomst gebruikt kunnen worden. Spurd-Sportstimulering
gedraagt zich daarbij
volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
c. Na betaling van het abonnementsgeld ontvangt de deelnemer geen bevestiging van de
inschrijving. De activiteit begint op de op het inschrijfformulier genoemde startdatum tenzij
vanuit Spurd Stimulering anders wordt aangegeven.
4. Geldigheid abonnement
Het abonnement is geldig in de periode van 1 augustus tot 31 juli op de vooraf op het
inschrijfformulier genoemde dagen en tijden.
5. Betaling abonnementsgelden
Betaling van het abonnementschap geschiedt door middel van automatische incasso.
Betaling gescheidt in maximaal 3 perioden t.w. rond 1 september, rond 25 januari en rond 25
maart:
a. Door Spurd-Sportstimulering wordt na ontvangst van de betaling door Spurd toegang tot de
activiteit verstrekt. De toegang is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
b. Spurd-Sportstimulering is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag aan de deelnemer de
toegang voor een bepaalde periode te blokkeren en/of in te trekken Dit laat onverlet de
verplichting van zijde van de deelnemer tot nakoming van de tussen partijen geldende
overeenkomst.
6. Beëindiging of wijziging
a.
Alle wijzigingen of beëindigingen moeten schriftelijk of via de mail doorgegeven worden.
Er vindt geen restitutie plaats van het abonnementsgeld.
b.
Tussentijdse opzegging of opschorting van het abonnementschap is niet mogelijk anders
dan genoemd in deze algemene voorwaarden.
7. Aansprakelijkheid
a. Aanwezigheid in of deelname aan enige activiteit binnen Spurd-Sportstimulering is/vindt
plaats op eigen risico.
b. Spurd-Sportstimulering is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval, zoekgeraakte
voorwerpen of diefstal van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval
van opzet of bewuste en ernstige nalatigheid van medewerkers of directie van Spurd
Sportstimulering
c. Daarnaast is Spurd-Sportstimulering nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het
niet beschikbaar kunnen stellen van de accommodatie ten gevolge van overmacht of
technische storingen.
d. Voor zover Spurd in enig geval toch aansprakelijk worden geacht, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeraar in het betreffende geval
wordt uitgekeerd.
e. Indien er door overmacht geen les kan plaatsvinden, dan zal de deelnemer zo spoedig
mogelijk hiervan op de hoogte worden gebracht. Voor de gemiste doelgroepactiviteit zal
zo mogelijk een inhaalles worden toegekend. Lesgeld wordt niet gerestitueerd.
f. Deelnemer verklaart bij deze voldoende gezond te zijn om gebruik te maken van de
faciliteiten die door Spurd-Sportstimulering worden geboden. (Raadpleeg indien nodig uw
huisarts).

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a. Op de tussen Spurd Sportstimulering en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen
eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
b. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het
dat Spurd de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde
rechter in de plaats waar Spurd is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
c. Ingeval de deelnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf, geldt dat binnen één maand nadat Spurd aan de wederpartij kenbaar
heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar
kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

