
ALGEMENE VOORWAARDEN YARD GYM       
1. Aanmelding  
a) Je dient bij Yard Gym een kopie van jouw legitimatie te overhandigen.  
b) Bij volledige opzegging worden je gegevens uit het bestand verwijderd.  

2. Duur en geldigheid 
a)  De overeenkomst is geldig vanaf de datum van ondertekening van het inschrijfformulier en wordt aangegaan voor de 

duur van minimaal een volledig kalenderkwartaal. 
b) Een opzegging dien je minimaal 1 week voor ingang van het nieuwe kalenderkwartaal aan te geven.  
c) Indien er niet rechtsgeldig wordt opgezegd, wordt het abonnement automatisch verlengd. Dit geldt niet voor de 10-

rittenkaarten. Deze zijn een half jaar geldig of totdat alle ritten gebruikt zijn. 
Maak je gebruik van een 10 rittenkaart en besluit te stoppen, dien je het abonnement stop te zetten.  

 
3. Stillegging overeenkomst 
a) Bij afwezigheid korter dan vier weken dient men het lidmaatschap door te betalen.  
b) Bij afwezigheid langer dan vier weken dient men dit te melden. Alleen in bijzondere omstandigheden door ons te 

bepalen, wordt van de lidmaatschapsheffing afgeweken (geen studieverlof). 
c) Vakanties langer dan 1 kalendermaand dienen van tevoren schriftelijk te worden gemeld. Het abonnement wordt dan 

tijdelijk stilgelegd tot en met de laatste dag van de vakantie.  
d) Lidmaatschapsreductie van het kwartaalabonnement is maximaal 2 weken. U kunt het lidmaatschap alleen stilleggen 

wanneer er geen achterstallige vorderingen openstaan.  
 
4. Beëindiging overeenkomst 
a) Het abonnement wordt te allen tijde stilzwijgend verlengd.  
b) Opzegging kan uitsluitend schriftelijk worden gedaan door middel van een e-mail of WhatsApp. 
c) Na het indienen van je opzegging wordt je e-mail of WhatsApp als bewijs geaccepteerd.  

NB: Het bewijs van opzeggen ligt niet bij Yard Gym. Indien in de administratie van Yard Gym geen bewijs van 
opzegging voorhanden is en u geen bewijs van opzegging heeft, wordt er geacht niet zijn opgezegd.  

d) Indien u niet opzegt, wordt het lidmaatschap beëindigd een volledig kalenderkwartaal na het verstrijken van het 
kalenderkwartaal waarop de laatst ontvangen betaling van het abonnementsgeld betrekking had. Uiteraard blijft u 
over deze maanden de kosten van het abonnement verschuldigd.  

 
5. Wijzigingen  

Yard Gym is te allen de bevoegd de prijzen te wijzigen. De prijswijzigingen zullen niet van invloed zijn op het lopende 
kalenderkwartaal, maar zullen voor het eerst van toepassing zijn met ingang van het nieuwe kalenderkwartaal en 
heeft u ook de mogelijkheid om op te zeggen.   
 

6. Openingstijden 
Yard Gym is gesloten op alle officiële feestdagen en in sommige gevallen dagen die daaraan aansluiten. De 
openings- en/of sluitingstijden worden tijdig bekend gemaakt via de e-mail/WhatsApp/website. 

 
7. Betalingen  
a) Bij inschrijving na aanvang van het nieuwe kwartaal dien je de resterende contributie van dat kwartaal te voldoen. 
b) Iedere nieuwe kalenderkwartaal ontvang je van Yard Gym een e-mail en/of WhatsApp waarin vermeld staat wat je 

over dat kwartaal dient te betalen.  
c) In de e-mail en/of WhatsApp word je eraan herinnert dat de nieuwe betalingstermijn is gestart en dat je de 

gelegenheid hebt om je abonnement stop te zetten zonder dat het nieuwe kwartaal in rekening wordt gebracht.  
d) De betalingen van het lidmaatschap dient tussen de 1st en 7e dag van elke kalenderkwartaal voldaan te zijn.  
e) De cursist die niet tijdig betaalt, is van rechtswege en zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, in verzuim. 
f) Indien het verschuldigde abonnementsgeld op de 14e van de maand nog niet ontvangen is, zal er door Yard Gym een 

schriftelijke herinnering worden gestuurd. U dient uw abonnementskosten dus zelf in de gaten te houden. Wij zijn niet 
verplicht u op de hoogte te stellen van een achterstallige betaling.  

g) Correspondentie zal door Yard Gym worden gestuurd naar het laatste in de administratie opgeslagen e-mailadres/ o6 
nummer. U dient Yard Gym zelf in kennis te stellen van een gewijzigde e-mailadres/06 nummer en het nieuwe e-
mailadres/06 nummer door te geven. 

h) Het niet ontvangen van een herinnering en/of sommatie wegens een niet doorgegeven van je nieuwe e-mailadres, 
komt voor rekening van uzelf.  

 
8. Aansprakelijkheid 

Yard Gym is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen of ongevallen die de cursist zou kunnen voorkomen, 
tenzij dit door apparatuur gebeurt waarvoor Yard Gym een bedrijfsrisicoverzekering heeft afgesloten.  

 
9. Tot slot 

Yard Gym is niet gesubsidieerd, particulier instituut voor recreatie en sport en staat ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel te Utrecht onder nummer H30194972.  
Bij de aanvaarding van een abonnement verklaart de abonnee met het bovenstaande akkoord te gaan. (Bij een 
minderjarige lid onder 18 jaar vragen wij tevens de handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger en een 
ondertekende Ouderverklaring) 


