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Betalingswijze: 

• Betaling geschiedt middels pinautomaat voorafgaand aan de eerste training.  

 

Trainingen:  

• Alle overeenkomsten hebben een geldigheidsduur van minimaal 12 weken of langer. 

• Groepslessen of trainingen kunnen niet meegenomen worden naar de volgende 

cyclus. 

• Wil je de overeenkomst beëindigen, dan dien je jezelf 2 weken voor afloop 

persoonlijk via een mail af te melden. 

• Meld je jezelf niet af dan verlengen we jouw overeenkomst met dezelfde looptijd en 

training. 

• Wil je een training wijzigen, meld dit dan bij één van onze trainers. 

• Men dient alle trainingen binnen 12 weken te voldoen. (maatwerk in overleg met 

jouw trainer. 

• Je mag lessen altijd inhalen wanneer er ruimte is. ( dit alleen in gelijkwaardige 

groepslessen of circuittraining) 

• Je kunt trainingen online uitplannen en in onderling overleg inhalen. (je bent hier zelf 

verantwoordelijk voor). 

• Graag schone schoenen + gepaste sportkledij dragen. 

• Bij aantoonbare blessure, ziekte of zwangerschap kunnen wij in onderling overleg 

jouw overeenkomst bevriezen. 

• Tassen en kleding tijdens trainingen graag in de kleedkamer. 

• Gebruik van handdoek tijdens de trainingen verplicht 

 

 

 



 

Aansprakelijkheid: 

 

• Het beoefenen van sport kan risico´s met zich meebrengen. Het volgen van 

activiteiten, die deel uitmaken van 2BeFit4Life, is geheel voor eigen risico van het lid. 

• 2BeFit4Life en de voor haar werkzame personen aanvaarden geen enkele 

aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval 

of letsel van het lid. 

• Het lid zal 2BeFit4Life en/of trainers vrijwaren voor aanspraken van derden ter zaken. 

• 2BeFit4Life aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal 

van eigendommen van het lid. 

 

Leeftijd: 

 

• Circuittraining vanaf 16 jaar 

• Groepstrainingen en personal training zijn niet leeftijd gebonden. 

 

Openingstijden: 

 

• 2BeFit4Life bepaalt de openingstijden waarop gebruik gemaakt kan worden van de 

overeenkomst. 

• 2BeFit4Life is gerechtigd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen 

erkende feestdagen en schoolvakanties. 

• 2BeFit4Life is gerechtigd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen. 

 

Tot slot:  

 

• Door inschrijving verklaard het lid de algemene voorwaarden en huisregels van 

2BeFit4Life te accepteren en hiernaar te handelen. 

 

 

             De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.2befit4life.nl 



 


