
 

 
 
 
Algemene Voorwaarden                        Fightmasters 

Artikel 1: Algemene voorwaarden  

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (toekomstige) overeenkomsten waarbij 
Fightmasters diensten onder welke benaming dan ook levert.  
1.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige 
bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.  
1.3 Fightmasters is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. 
Fightmasters zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. Indien een lid een voor hem/haar nadelige 
wijziging niet wenst te accepteren, kan hij/zij het Lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop 
de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De opzegging per mail dient voor de ingangsdatum van de 
wijziging Fightmasters te zijn ontvangen.  

Artikel 2: Lidmaatschap  
2.1 Het lidmaatschap komt tot stand na inschrijving via het online inschrijfformulier. Inschrijven voor een les is 
verplicht, dit gaat via de Grib app. Wanneer een deelnemer zich wenst in te schrijven kan dit via de Grib app tot 
enkele minuten voordat de training begint, mits er plaats beschikbaar is. De deelnemer kan tot 1 uur voor 
aanvang van de training annuleren, door zich af te melden via de Grib app. Indien de deelnemer zich niet 
uitschrijft of zich aanmeldt maar toch niet deelneemt aan de training, wordt de training van de credits 
afgehaald. 
2.2 Ondertekening door een wettelijk vertegenwoordiger is vereist indien het potentiële lid de leeftijd van 18 
jaar nog niet heeft bereikt. Aldus wordt toestemming gegeven door die wettelijk vertegenwoordiger, die 
tevens verantwoordelijk is voor nakoming van het lidmaatschap.  
2.3 Het lidmaatschap gaat in op de dag van inschrijving, deze dag staat ook in het Grib account. 
2.4 Het lidmaatschap betreft een in het Grib account aangeduid abonnement waaraan een 
betalingsverplichting is verbonden en waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn.  
2.5 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een contracttermijn van 1 maand. Het lidmaatschap is daarna 
opzegbaar met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. 
2.6 Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te worden gedaan. Dit kan door een e-mail te sturen naar 
info@fightmasters.nl. Fightmasters stuurt na ontvangst een bevestiging van opzegging. 
2.7 Onder bijzondere omstandigheden, zoals langdurige ziekte of een blessure, kan een abonnement tijdelijk 
stop worden gezet. Dan is tijdelijk geen contributie verschuldigd. Dit verzoek dient schriftelijk te worden 
ingediend via info@fightmasters.nl. Fightmasters is geheel vrij in de beoordeling of eventuele afwijzing van dit 
verzoek.  
2.8 Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.  
 

Artikel 3: Administratiekosten en abonnementsgeld  

3.1 Fightmasters rekent 15 euro inschrijfgeld, die door het lid is verschuldigd. 
3.2 Abonnementsgeld dient per bank te worden betaald, na de eerste betaling via iDeal zal het abonnementsgeld per 
automatische incasso SEPA Direct worden geïncasseerd door Fightmasters. 
3.3 Abonnementsgeld dient vóór het einde van de maand vooruit te worden betaald. Als uiterste betaaldag geldt de 
laatste dag van de betreffende voorafgaande maand. 
3.4 Indien een lid in een lopende maand een lidmaatschap afsluit dan wordt het abonnementsgeld pro rata over het 
aantal dagen van die maand berekend. In dit geval dient er direct te worden betaald via iDeal. 
3.5 Het lid geeft door afsluiting van het lidmaatschap toestemming voor automatische incasso van eventuele 
inschrijfkosten, het abonnementsgeld en eventuele incassokosten. 

  



 

 

 

 
3.6 Fightmasters behoudt zich het recht voor om het abonnementsgeld van het lidmaatschap eenzijdig aan te passen, 
hierover wordt schriftelijk geïnformeerd. Een lid die deze wijziging niet wenst te accepteren, heeft het recht om het 
lidmaatschap te beëindigen met ingang van de datum waarop het eenzijdig aangepaste abonnementsgeld in werking 
treedt.  
 

Artikel 4: Niet-nakoming en ontbinding  

4.1 Het lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling aan Fightmasters. 
4.2 In geval van niet-tijdige betaling, waaronder in geval van het storneren van de automatische incasso, is het lid zonder 
verdere ingebrekestelling in verzuim. 
4.3 Te late of onvolledige betaling van het abonnementsgeld geeft Fightmasters het recht om het lid toegang tot de 
sportschool te weigeren, zonder dat dit op enigerlei wijze afbreuk doet aan de verplichting van het lid om zijn 
betalingsverplichting(en) na te komen. 
4.4 Indien het bedrag niet kan worden geïncasseerd, dan wordt een schriftelijke aanmaning verzonden met het verzoek 
om alsnog binnen tien dagen te betalen. 
4.5 Fightmasters heeft het recht om (de inning van) zijn vordering(en) op een lid uit handen te geven aan een 
incassobureau. 
 

Artikel 5: Persoonsgegevens  

5.1 Door inschrijving geeft het lid toestemming Fightmasters om persoonsgegevens (geautomatiseerd) te verwerken en 
op te slaan in de administratie van Fightmasters zodat deze ten behoeve van het lidmaatschap gebruikt kunnen worden. 
5.2 Fightmasters verwerkt de persoonsgegevens van het lid met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving 
inzake privacy, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Fightmasters verwerkt 
persoonsgegevens voor het verlenen van zijn diensten, het onderhouden van contacten met leden. 
5.3 Wijzigingen in persoonsgegevens van het lid, zoals adres- of bankgegevens, dienen direct schriftelijk aan 
Fightmasters te worden doorgegeven.  

 
Artikel 6: gebruik beeldmateriaal 

6.1 Ter promotie van de sportschool maakt Fightmasters veelvuldig gebruik van beeldmateriaal op de website, in 
nieuwsbrieven en/of social media. Onder beeldmateriaal wordt verstaan foto's en video's. Uiteraard gaan we zorgvuldig 
om met foto's en video's. Wij plaatsen geen foto's waardoor leden schade kunnen ondervinden. Wij plaatsen bij foto's 
en video's geen namen van leden. 
6.2 Als u hier bezwaar tegen heeft dan kunt u dit bij ons kenbaar maken via info@fightmasters.nl, dan houden wij daar 
rekening mee. 
 
Artikel 7: Huisregels  

7.1 Fightmasters hanteert huisregels die voor elk lid van toepassing zijn: 

• Volg de aanwijzingen van de baliemedewerkers en trainers op; 
• In de gym draag je schone en gepaste sportschoenen of slippers en sportkleding; 
• Neem een handdoek mee uit hygiënisch oogpunt; 
• Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de trainingsruimtes; 
• Mobiele telefoons zijn niet toegestaan in de trainingsruimtes; 
• Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden in de trainingsruimtes; 
• Personen in de leeftijd van 15 jaar en jonger hebben zonder toezicht geen toegang tot de PT-ruimtes; 
• Iedereen gaat bij Fightmasters vriendelijk en respectvol met elkaar om, alle geloofs- en 

levensopvattingen worden door ons gerespecteerd. 

7.2 Bij overtreding van de huisregels heeft Fightmasters, onder meer afhankelijk van de ernst van de overtreding het 
recht om het lid voor een bepaalde periode de toegang tot de sportschool te ontzeggen of het lidmaatschap per direct te 
beëindigen. 

 



 

 

 

Artikel 8: Veiligheid, aansprakelijkheid en overmacht  

8.1 Fightmasters is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in de sportschool. Wij 
adviseren om waardevolle zaken niet mee te nemen naar de sportschool. 
8.2 Het lid is zich ervan bewust dat het uitoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Het lid verklaart door 
inschrijving ofwel (volledig) gezond te zijn om gebruik te maken van de diensten van Fightmasters, ofwel om in andere 
gevallen bewust volledig voor eigen risico deel te nemen aan sportactiviteiten. Het lid zal bij twijfel omtrent zijn 
gezondheid vooraf zijn huisarts raadplegen. 
8.3 Ongelukken en/of schade en de daaruit voortvloeiende of daarmede samenhangende kosten en/of 
aansprakelijkheden, die als gevolg van de beoefening van enigerlei (sport)activiteit binnen de sportschool ontstaat, is 
voor eigen verantwoording en risico van het lid. 
8.4 Fightmasters is in geval van overmacht of bij externe verhinderende omstandigheden die niet aan zijn schuld zijn te 
wijten, niet gehouden tot nakoming van enige verplichting.  

 
Begrijpt u één of meer van de bovenstaande voorwaarden niet, dan zijn wij vanzelfsprekend bereid deze nader 
aan u uit te leggen.  


