
 
 

 

Algemene voorwaarden 
 
Artikel 1 Algemeen  

1.1 Door inschrijving bij Radical Fit gaat u akkoord met de voorwaarden en regels zoals hieronder staan 
beschreven.  

1.2 Op alle, door Radical Fit, gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.  
1.3 Bij minderjarigen (onder de 16 jaar) is een handtekening van een ouder of een andere wettige 

vertegenwoordiger verplicht.  
 
Artikel 2 Aansprakelijkheid  

2.1 Blessures en/of lichamelijke beperkingen dienen altijd voorafgaand aan deelneming van de training 
gemeld te worden bij de trainer en eventueel te worden besproken met een (behandelend) arts.  

2.2 Deelname aan de trainingen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer. 
2.3 Radical Fit, de leiding en trainers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of 

diefstal van uw eigendommen, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de 
training. 
 

Artikel 3 Instructies  
3.1 U dient zich te houden aan de instructies vastgesteld door Radical Fit.  
3.2 Bij overtreding van instructies heeft Radical Fit het recht om u de toegang tot de trainingen te 

ontzeggen en het lidmaatschap eenzijdig en per direct te beëindigen, zonder vermindering of 
teruggave van de lidmaatschapskosten.  

 
Artikel 4 Lidmaatschap 

4.1 Elk lidmaatschap start op datum van afsluiting.  
4.2 Het lidmaatschap geldt ten minste voor 3, 6 of 12 maanden en loopt automatisch door tot 

wederopzegging.  
4.3 Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.  
4.4 Voor elk lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 1 volledige maand, met inachtneming van de door u 

vooraf bepaalde lidmaatschapsperiode. Opzegging van het lidmaatschap geschiedt via de Eversports 
app of e-mail.  

4.5 Het lidmaatschap upgraden kan binnen de lidmaatschapsperiode en per hele maand. Het 
lidmaatschap downgraden kan na de door u vooraf bepaalde lidmaatschapsperiode.  

4.6 Bij eventuele blessures is het mogelijk om het abonnement ‘on-hold’ te zetten door een mail te sturen 
naar info@radical-fit.nl ‘On-hold’ zetten kan per hele maand. Bij twijfel van de opgegeven blessure en 
zonder eventuele overlegging van een doktersverklaring behoudt Radical Fit het recht om de 
aanvraag van ‘on-hold’ te wijzigen of te weigeren. Is er een andere reden waarom de deelnemer het 
lidmaatschap ‘on-hold’ wil zetten, dan kan dit alleen in overleg en met goedkeuring van Radical Fit.  

 
Artikel 5 Lessen  

5.1 U dient zich in te schrijven voor de geplande lessen. 
5.2 Op officiële en erkende feestdagen mag Radical Fit ervoor kiezen om te sluiten of de 

openingstijden aan te passen.  
5.3 Radical Fit behoudt het recht om bij gevaarlijke weersomstandigheden (onweer, storm, extreme 

warmte, sneeuw of ijzel) geplande lessen uit- of af te stellen. De les kan op een later moment worden 
ingehaald.  

5.4 Radical Fit behoudt het recht om de openingstijden te wijzigen. 
5.5 Radical Fit behoudt het recht om 5 weken per jaar gesloten te zijn. De weken dat Radical fit gesloten 

is betaald u het lidmaatschap pro rato. 
 

 



 
 

 
5.6 U mag tijdens eigen vakanties een persoon naar keuze (niet lid van Radical Fit) laten trainen op uw 

lidmaatschap. 
5.7 Radical Fit behoudt het recht om de trainingslocatie en lestijden te wijzigen. 
5.8 Vanwege het beperkte aantal plaatsen per les dient u zorgvuldig om te gaan met het reserveren van 

een plaats voor een training. Bij het niet of niet op tijd afmelden voor een training na inschrijving, zal 
dit worden gezien als een gevolgde les. Bij niet of niet op tijd afmelden met een onbeperkt 
lidmaatschap is Radical Fit gemachtigd om €5 in rekening te brengen. 

5.9 Met het onbeperkte lidmaatschap kunt u maximaal één keer per dag deelnemen aan een 
groepstraining.  

 
Artikel 6 Betalingen  

6.1 Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld mag door Radical Fit eens per jaar worden verhoogd. 
Indien u de wijziging niet wenst te accepteren, dan kan u het lidmaatschap beëindigen met ingang van 
de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de 
ingangsdatum van de wijziging door Radical Fit te zijn ontvangen.  

6.2 De lidmaatschapskosten voor een abonnement worden vooruitbetaald voor een gehele maand.  
6.3 U dient ten tijde van de automatische incassering voldoende saldo op uw bankrekening te hebben. 

Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag Radical Fit een bedrag van €7,50 aan 
administratiekosten in rekening brengen.  

6.4 Indien verschuldigde bedragen niet binnen 14 kalenderdagen zijn voldaan zal u een laatste 
herinnering ontvangen en kan u niet mee doen aan de training tot het moment dat de schuld is 
voldaan.  

6.5 Indien u na vier weken nog steeds in gebreke gebleven bent, wordt de vordering en alle nog te 
incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt 
worden zijn voor uw rekening.  

6.6 Indien u, om welke reden dan ook, niet gebruik heeft kunnen maken van een of meerdere lessen waar 
u recht op heeft per week, is Radical Fit u niets verschuldigd. Restitutie is niet mogelijk voor deze 
niet-gebruikte lessen en de lessen kunnen niet verschoven worden naar een andere week tenzij 
schriftelijk overeengekomen met Radical Fit.  

 
Artikel 7 Persoonsgegevens  

7.1 Radical Fit neemt uw persoonsgegevens op in de ledendatabase. Radical Fit zal vertrouwelijk omgaan 
met deze verstrekte gegevens en worden niet aan derden gegeven.  

7.2 Verandering in persoonsgegevens dienen direct doorgegeven te worden aan Radical Fit.  
 
Artikel 8 Overige bepalingen 

8.1 Radical Fit behoudt het recht om de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. U wordt hier van 
te voren van op de hoogte gesteld.  Mocht u niet akkoord gaan met de wijziging dan heeft u het recht 
de overeenkomst met ingang van de nieuwe “Algemene voorwaarden” per direct op te zeggen.  
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Privacy policy  
 
Artikel 1 Algemeen  

1.4 Door inschrijving bij Radical Fit gaat u akkoord met de voorwaarden en regels zoals staat beschreven 
in de algemene voorwaarden en het privacy beleid.  

1.5 Door akkoord te gaan met onze voorwaarden geeft u toestemming aan Radical Fit om 
persoonsgegevens te verwerken in Eversports.  

1.6 Het verwerken van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.  
 
Artikel 2 Persoonsgegevens  

2.4 Om een Eversports account aan te maken, om een abonnement/rittenkaart af te sluiten en om u in te 
kunnen schrijven voor de lessen, zijn een aantal noodzakelijke persoons- en contactgegevens nodig, 
bestaande uit:  

− voor- en achternaam;  
− telefoonnummer;  
− e-mailadres;  
− geboortedatum  
− betaalgegevens. 

2.5 De bovenstaande persoonsgegevens zijn benodigd van elk lid van Radical Fit.  
2.6 Overige persoonlijke informatie is naar wens in te vullen en is niet verplicht.  
2.7 Alle persoonsgegevens en gegevens met betrekking tot uw abonnement/rittenkaart, registraties met 

betrekking tot de lessen, aankopen zijn te vinden in uw Eversports account.  
 
Artikel 3 Wijzigen van gegevens  

3.3 Alle persoonsgegevens zijn gekoppeld aan uw account. De persoonsgegevens blijven dan ook 
bewaard zolang uw account bestaat.  

3.4 Inzage in uw persoonsgegevens en het wijzigen daarvan is te allen tijde mogelijk vanuit uw 
persoonlijke Eversports account.  

3.5 Ook andere persoonlijke instellingen zoals e-mailinstellingen kunnen door uzelf worden ingesteld 
vanuit uw persoonlijke Eversports account.  

 
Artikel 4 Gebruik van gegevens  

4.7 Uw persoonsgegevens zijn enkel en alleen voor intern gebruik binnen Radical Fit. Radical Fit zal 
vertrouwelijk omgaan met de verstrekte gegevens en worden niet aan derden gegeven.  

 
Artikel 5 Rechten 

5.10 U mag Radical Fit vragen om inzage in uw gegevens;  
5.11 U mag Radical Fit  vragen om correctie, beperking of wissing van uw gegevens;  
5.12 U mag Radical Fit vragen om een kopie van uw gegevens; 
5.13 U mag bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;  
5.14 U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat Radical Fit uw 

gegevens onrechtmatig verwerkt;  
5.15 U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u 

de toestemming intrekt mag Radical Fit geen gegevens meer van u verwerken. 
 

Radical Fit   Ilpendamstraat 1   1441ZE   Purmerend   Tel: 0648798099   info@radical-fit.nl 
www.radical-fit.nl   IBAN: NL10 INGB 0007 0977 18   KvK: 59903341   BTW: NL002108777B03 

 


