
ALGEMENE VOORWAARDEN Barbells & Fitness

1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende 

betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Barbells & Fitness: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Barbells & Fitness, 

tevens handelend onder de naam “IRON IMPULSE”, gevestigd aan Roorveld 4 te 
Heythuysen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 64609820;

b. overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Barbells & Fitness en het lid;
c. lid: de natuurlijke persoon die een overeenkomst is aangegaan met Barbells & Fitness;
d. website: de website www.barbellsandfitness.com die door Barbells & Fitness wordt 

beheerd;
e. sportschool: de sportschool van Barbells & Fitness.

2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Barbells & 

Fitness en het lid en op het gebruik van de sportschool.
2.2. Eventuele afwijking op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze 

schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen. Indien van bepaalde, bij deze algemene 
voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, dan 
blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht.

2.3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of 
vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene 
voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door 
Barbells & Fitness vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking 
van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.4. Indien Barbells & Fitness niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden 
verlangt, betekent dit niet dat de bepaling daarvan niet van toepassing zijn of dat Barbells & 
Fitness in enige mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van 
de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.5. Barbells & Fitness heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde 
algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomst van toepassing te verklaren. Het lid 
wordt via de e-mail van de gewijzigde algemene voorwaarden in kennis gesteld. Indien de 
wijziging nadelig is voor het lid, dan heeft het lid het recht de overeenkomst op te zeggen 
tegen de dag waarop de gewijzigde algemene voorwaarden in werking treden.

3. Aanbod
3.1. Het aanbod van Barbells & Fitness is vrijblijvend.
3.2. Aanbiedingen of speciale acties gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.3. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, e-mailberichten of op de website binden 

Barbells & Fitness niet.
3.4. Vermelde tarieven zijn inclusief btw.
3.5. Barbells & Fitness kan besluiten dat hij tijdelijk geen leden aanneemt.

4. Aanvraag en totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst voor een lidmaatschap komt tot stand op het moment dat het lid het 

schriftelijke inschrijfformulier heeft ingevuld en door het lid en Barbells & Fitness is 
ondertekend.

4.2. Indien het lid via de website zijn gegeven heeft ingevuld en ingestuurd, dan is dit een 
aanvraag voor een lidmaatschap en niet de aanmelding voor het lidmaatschap.

4.3. Indien het lid wenst deel te nemen aan een gratis try-out, dan komt de overeenkomst tot 
stand, nadat het lid zich heeft aangemeld via de website voor een try-out en Barbells & 
Fitness het lid toegang verleent tot de sportschool.

4.4. De overeenkomst voor 1 dag toegang tot de sportschool komt tot stand nadat het lid de 
toegangsprijs daarvoor betaald heeft.

4.5. Deze algemene voorwaarden worden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst 
aan het lid ter hand gesteld.

4.6. De overeenkomst is persoonlijk en niet overdraagbaar.
5. Testperiode, verlenging en opzegging
5.1. De eerste 7 dagen van het lidmaatschap gelden als een testperiode. In de testperiode heeft 

het lid het recht de overeenkomst tussentijds op te zeggen. In een dergelijk geval zal naar 
verhouding van de diensten die door het lid zijn afgenomen met het lid worden afgerekend.

5.2. De overeenkomst voor een bepaalde tijd kan niet tussentijds opgezegd worden, tenzij artikel 
5.1 van toepassing is. Een verhuizing geeft het lid niet het recht de overeenkomst tussentijds 
op te zeggen.

5.3. De overeenkomst voor bepaalde tijd wordt tegen het einde van de looptijd automatisch 
verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de overeenkomst overeenkomstig artikel 5.4 wordt 
opgezegd.

5.4. Het lid kan de overeenkomst voor bepaalde tijd tegen het einde van de looptijd opzeggen 
met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

5.5. Het lid kan de voor onbepaalde tijd verlengde overeenkomst te allen tijde opzeggen met 
inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

5.6. De overstapservice geldt enkel indien het lid een lidmaatschap afsluit voor 52 weken. Maakt 
het lid gebruik van de overstapservice, dan mag het lid bij Barbells & Fitness trainen zonder 
kosten gedurende de periode dat het abonnement van de oude sportschool van het lid nog 
doorloopt. Na het einde van dit abonnement bij de oude sportschool treedt het betaalde 
lidmaatschap in werking.

5.7. Opzegging dient middels het beëindigingsformulier te geschieden dat is op te vragen bij de 
sportschool.

5.8. Nadat Barbells & Fitness de opzegging van het lid heeft ontvangen, stuurt Barbells & Fitness 
het lid een bevestiging van het ontvangst via de e-mail met daarin de einddatum van de 
overeenkomst.

5.9. Indien Barbells & Fitness stopt met zijn dienstverlening, dan heeft Barbells & Fitness het 
recht de overeenkomst (tussentijds) op te zeggen met inachtneming van een redelijke 
opzegtermijn zonder enige schadevergoeding aan het lid verschuldigd te zijn.

6. Tijdelijke stopzetting in geval van ziekte
6.1. In geval van letsel, ziekte, operatie of een langdurige blessure kan na schriftelijke of 

elektronische toestemming van Barbells & Fitness het lidmaatschap tijdelijk stopgezet 
worden voor maximaal een periode van 8 weken. Dit is alleen mogelijk na het overleggen 
van een doktersverklaring. Het tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap kan nooit met 
terugwerkende kracht. De einddatum van het lidmaatschap wordt verlengd en de financiële 
verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting.

7. Annulering
7.1. Annulering van een trainingssessie dient door het lid telefonisch of via de e-mail te 

geschieden.
7.2. Barbells & Fitness kan een trainingssessie annuleren, bijvoorbeeld wegens ziekte van de 

trainer. Het lid wordt zo spoedig mogelijk telefonisch van een dergelijke annulering in kennis 
gesteld.

7.3. Geannuleerde trainingssessies dienen binnen de looptijd van de overeenkomst ingehaald te 
worden.

8. Prijswijzigingen
8.1. Barbells & Fitness is gerechtigd zijn tarieven te indexeren en eventueel te verhogen. Het lid 

wordt schriftelijk of via de e-mail ruim van te voren van een tariefwijziging in kennis gesteld.
8.2. Indien het tarief wordt verhoogd, dan heeft het lid het recht de overeenkomst (tussentijds) op 

te zeggen tegen de dag waarop de tariefwijziging in werking treedt.
9. Verplichtingen van het lid
9.1. Het lid draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Barbells & Fitness aangeeft dat deze 

noodzakelijk zijn of waarvan het lid redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk 
zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.

9.2. De gegevens en informatie die het lid aan Barbells & Fitness verstrekt dienen volledig te zijn 
en geen onjuistheden en/of onwaarheden te bevatten.

9.3. Het lid dient het sporten te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan het lid 
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van het sporten schadelijk voor zijn 
gezondheid kan zijn.

9.4. Het lid is zich ervan bewust dat door het sporten in de sportschool en/of het volgen van een 
training blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van 
een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Barbells & Fitness.

9.5. Het lid dient de huisregels die gelden in de sportschool na te leven, zie 
www.barbellsandfitness.com/home/huisregels/.

9.6. Indien het lid i.v.m. het overtreden van deze algemene voorwaarden en/of van de huisregels 
van Barbells & Fitness een officiële waarschuwing heeft gekregen en het gedrag van het lid 

is niet verbeterd, dan kan dat voor Barbells & Fitness een reden zijn om de overeenkomst te 
ontbinden en wordt het lid de toegang tot de sportschool geweigerd.

9.7. Het lid is aansprakelijk voor schade aan de sportschool, de daarin aanwezige apparatuur en 
overige zaken, die is ontstaan als gevolg van een handelen en/of nalaten van het lid.

10. Betaling
10.1. De betaling van de lidmaatschapskosten, inclusief de vergoeding voor een Kickstart, en voor 

de afname van etens- en drinkwaren in de sportschool geschiedt per 4 weken via 
automatische incasso.

10.2. Bij een niet tijdig ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van 
onvoldoende saldo of stornering, ontvangt het lid via de e-mail een herinnering waarbij het 
lid zelf het verschuldigde bedrag kan overmaken.

10.3. Als het lid een betalingsachterstand heeft en het lid wenst toegang tot de sportschool, dan 
wordt het lid in kennis gesteld van de betalingsachterstand en kan het lid het verschuldigde 
bedrag pinnen aan de balie van de sportschool.

10.4. De betaling voor 1 dag toegang tot de sportschool dient middels pinbetaling te geschieden.
10.5. Toegang tot de sportschool kan worden geweigerd zolang niet aan de betalingsverplichting 

is voldaan.
10.6. Indien Barbells & Fitness over dient te gaan tot overdracht van zijn vordering op het lid, dan 

is het lid de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten en wettelijke rente 
verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig de 
Wet Incassokosten.

10.7. De facturen voor de overeenkomst zijn in te zien in het ledenaccount van het lid op de 
website van Barbells & Fitness. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen ontvangt het 
lid een e-mail waarbij het lid zelf een ledenaccount kan aanmaken.

11. Openingstijden en wijzigingen
11.1. Het lid heeft toegang tot de sportschool gedurende de openingstijden van de sportschool. De 

openingstijden van de sportschool staan op de website. Voor bepaalde (bijzondere) dagen 
gelden aangepaste openingstijden, zie www.barbellsandfitness.com/home/aangepaste-
openingstijden/.

11.2. Barbells & Fitness behoudt zich het recht voor de openingstijden te wijzigen. Leden worden 
via de website op de hoogte gehouden van wijzigingen.

12. Badge en toegang tot de sportschool
12.1. Om toegang te kunnen krijgen tot de sportschool dient het lid zich in te checken met zijn 

badge. Is het lid zijn badge vergeten, dan kan Barbells & Fitness het lid de toegang tot de 
sportschool weigeren.

12.2. Het is mogelijk dat wegens drukte het niet verantwoord is om meer personen in de 
sportschool toe te laten. In een dergelijk geval wordt het lid tijdelijk de toegang geweigerd en 
kan het lid wachten totdat het minder druk is. Een dergelijke weigering geeft het lid geen 
recht op terugbetaling van de lidmaatschapskosten of op enige andere vorm van 
compensatie.

12.3. De badge is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar.
12.4. Indien het lid niet meer in het bezit is van zijn badge, door welke oorzaak dan ook, dan blijft 

de betalingsverplichting voor de overeenkomst bestaan en dan dient het lid een nieuwe 
badge bij Barbells & Fitness aan te vragen. Barbells & Fitness is gerechtigd voor een nieuwe 
badge kosten aan het lid in rekening te brengen.

13. Aansprakelijkheid en verjaring
13.1. Barbells & Fitness kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een 

direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten 

kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14.2;
b. enige daad of nalatigheid van het lid, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het niet hebben 

van een toereikende gezondheid of conditie, overschatting van eigen vermogens en het 
negeren van instructies.

13.2. Barbells & Fitness is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Barbells & 
Fitness is uitgegaan van door het lid verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.3. Het sporten in de sportschool geschiedt geheel op eigen risico. Het lid is persoonlijk 
aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens het sporten in 
de sportschool. Barbells & Fitness kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 
blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die 
ontstaan is tijdens het sporten in de sportschool of door het opvolgen van de door Barbells & 
Fitness gegeven trainingsadviezen. De kosten die voortvloeien uit een ongeval of opgelopen 
letsel tijdens het sporten in de sportschool komen geheel voor rekening van het lid, tenzij het 
ongeval is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Barbells & 
Fitness.

13.4. Het lid dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen en gedragsregels die 
worden gegeven door Barbells & Fitness. Indien het lid weigert deze aanwijzingen of regels 
op te volgen, dan is het lid verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende 
schade.

13.5. Barbells & Fitness kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, 
diefstal of het zoekraken van eigendommen van het lid in de sportschool.

13.6. Het is mogelijk dat een of meerdere fitnessapparaten tijdelijk buiten gebruik zijn gesteld. 
Barbells & Fitness kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld en het tijdelijk buiten 
gebruik zijn van een fitnessapparaat geeft het lid niet het recht op enige vorm van 
compensatie.

13.7. Indien Barbells & Fitness aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de 
aansprakelijkheid van Barbells & Fitness beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar 
van Barbells & Fitness gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering 
overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid 
van Barbells & Fitness beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enig dwingendrechtelijke 
wetsbepaling, tot de vergoeding die het lid betaald heeft voor de dienst waarop de 
aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.8. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van het lid uit welke hoofde ook jegens 
Barbells & Fitness vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment 
waarop zich een feit voordoet dat het lid deze rechten en/of bevoegdheden jegens Barbells 
& Fitness kan aanwenden.

14. Overmacht
14.1. Barbells & Fitness is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder 

de overeenkomst indien er sprake is van overmacht.
14.2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van 

ingeschakelde derden, virusinfectie en computervredebreuk door derden, verkeersstoring, 
weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, epidemieën, diefstal, 
overheidsmaatregelen, wijzigingen in wet- en/of regelgeving alsmede iedere andere situatie 
waarop Barbells & Fitness geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

14.3. Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan heeft Barbells & Fitness het recht de 
overeenkomst daarop aan te passen, zonder dat het lid recht heeft op (financiële) 
compensatie, tenzij de wijziging leidt tot financieel voordeel voor Barbells & Fitness.

15. Ontbinding en opschorting
15.1. Barbells & Fitness is bevoegd de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering van de 

overeenkomst op te schorten, indien het lid de verplichtingen uit de overeenkomst en/of 
deze algemene voorwaarden niet nakomt.

15.2. Voorts is Barbells & Fitness bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich 
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst 
onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden 
gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn 
dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden 
verwacht.

16. Persoonsgegevens
16.1. Barbells & Fitness verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van 
persoonsgegevens door Barbells & Fitness kan het lid de privacyverklaring van Barbells & 
Fitness raadplegen, zie www.barbellsandfitness.com/j/privacy.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2. Alle geschillen tussen het lid en Barbells & Fitness zullen worden voorgelegd aan de 

bevoegde rechter in het arrondissement waar Barbells & Fitness gevestigd is. Het lid heeft 1 
maand de tijd nadat Barbells & Fitness zich schriftelijk jegens het lid op dit beding heeft 
beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te 
kiezen.
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