
 
  

 

 

 

Algemene voorwaarden Amsterdam Buitenveldert Sportclub 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Amsterdam Buitenveldert Sportclub 

 

Artikel 1: Definities 

Amsterdam Buitenveldert Sportclub: Amsterdam Buitenveldert Sportclub Holding B.V., ingeschreven bij de KvK onder 

nummer 65374118, en Amsterdam Buitenveldert Sportclub B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 65380746, 

alsmede alle activiteiten welke onder de naam Amsterdam Buitenveldert Sportclub worden aangeboden. 

 

ABS ledenpas: de pas waarmee het Lid toegang verkrijgt tot Amsterdam Buitenveldert Sportclub.  

 

Lid/Leden: degene(n) die een overeenkomst heeft/hebben gesloten met Amsterdam Buitenveldert Sportclub. 

 

Personal Training Activiteiten: het begeleiden van één of meer Leden, ongeacht of dit tegen betaling dan wel om niet 

plaatsvindt, bij het uitvoeren van fitness-, sport- of soortgelijke activiteiten. 

 

Sportclub:  de vestiging aan de Noordhollandstraat 59A, 1081 AS te Amsterdam met wie u de overeenkomst bent 

overeengekomen. 

 

Website: www.amsterdambuitenveldertsportclub.nl  
 

Artikel 2: Aanmelding, lidmaatschap en Amsterdam Buitenveldert Sportclub Ledenpas 

a. Aanmelden kan door het elektronische inschrijfformulier volledig in te vullen op de Sportclub. Het lidmaatschap 

gaat direct na het invullen van het inschrijfformulier in op de datum die op het inschrijfformulier is ingevuld. Er is 

geen inschrijfgeld verschuldigd. Amsterdam Buitenveldert Sportclub is gerechtigd de aangeleverde gegevens te 

gebruiken ten behoeve van communicatie met leden.  
 

b. Tijdens het eerste bezoek aan de Sportclub ontvangt het Lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs de ABS 

ledenpas. Voor deze ledenpas is een borg verschuldigd van € 10,-. 
 

c. Bij het aangaan van een lidmaatschap (of gedurende het lidmaatschap) kan het lid verplicht worden gesteld om 

een foto van zich te laten maken t.b.v. onze ledenadministratie in het kader van veiligheid en controle. 
 

d. Het Lid blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de ABS 

ledenpas. De ABS ledenpas is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar.  
 

e. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de ABS ledenpas, blijven de betalingsverplichtingen 

onverminderd van kracht. Een vervangende ABS ledenpas kan tegen betaling van € 10,- worden verkregen.  

 

f. Er vindt geen restitutie van de contributie plaats indien het Lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het 

door het Lid gekozen abonnement biedt.  

 

http://www.amsterdambuitenveldertsportclub.nl/


 
 

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden 

a. Een lidmaatschap bij Amsterdam Buitenveldert Sportclub kan op elk gewenst moment ingaan en heeft altijd een 

minimale duur van één maand.  
 

b. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, direct opeisbaar en dienen bij voorkeur te 

geschieden via automatische incasso.  
 

c. Voor het storneren van een betaling, om welke reden dan ook, wordt een toeslag van € 1,- per storno in rekening 

gebracht ter dekking van de kosten van (niet) betaling. 
 

d. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of een 

storno om welke reden dan ook, krijgt het Lid maximaal twee weken vanaf de dagtekening van de eerste 

betalingsherinnering de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het Lid na deze periode van 

twee weken in gebreke gebleven is, is de Sportclub gerechtigd om de vordering ter incasso uit handen gegeven. 

Alle hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van het Lid met een minimum van € 40. 

 

e. De ABS ledenpas wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het Lid kan dan de 

toegang tot de Sportclub worden geweigerd. Amsterdam Buitenveldert Sportclub is gerechtigd bij een 

betalingsachterstand nakoming van de overeenkomst te vorderen, waarbij de contributie voor alle resterende 

termijnen van de overeengekomen lidmaatschapsperiode direct verschuldigd en opeisbaar wordt. Op het 

moment dat alle resterende gelden en termijnen van het lidmaatschap alsnog door het Lid zijn voldaan, zal 

Amsterdam Buitenveldert Sportclub wederom toegang verlenen tot vestiging tot aan het einde van het 

lidmaatschap. 
 

f. Amsterdam Buitenveldert Sportclub behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven van abonnementen el te 

indexeren/wijzigen. 

 

Artikel 4: Openingstijden  

a. Amsterdam Buitenveldert Sportclub behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Voor 

openingstijden zie de website. 

b. Op officiële en erkende feestdagen is de Sportclub gerechtigd gesloten te zijn.  

 

Artikel 5: Aanvullingen op abonnement 

a. Amsterdam Buitenveldert Sportclub spant zich in om de dienstverlening zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. 

Storingen kunnen leiden tot beperking van de dienstverlening; voor dergelijke storingen is Amsterdam 

Buitenveldert Sportclub niet aansprakelijk noch geven deze recht op teruggave, korting of beperking van het 

lidmaatschapsgeld, tenzij de storing langer dan één maand duurt. Storingen of beperkingen van de 

dienstverlening worden zo spoedig mogelijk verholpen.  
 

b. Amsterdam Buitenveldert Sportclub behoudt zich het recht voor om te allen tijde het lesrooster aan te passen of 

lessen met een aangepast programma aan te bieden.  
 

c. Amsterdam Buitenveldert Sportclub behoudt zich het recht voor Groepslessen te annuleren. Mocht de Sportclub 

een les moeten annuleren dan wordt het Lid daar via een e-mail en/of sms-bericht en/of facebook bericht van op 

de hoogte gebracht.  
 



 
 

Artikel 6: Wijze van beëindiging lidmaatschap 

a. Het lidmaatschap kan worden beëindigd via een opzegformulier aan de balie van de vestiging of door schriftelijke 

opzegging bij Amsterdam Buitenveldert Sportclub,  per adres Noordhollandstraat 59A, 1081 AS Amsterdam. 

Opzegging per email is eveneens toegestaan : contact@amsterdambuitenveldertsportclub.nl 

b. Een lid kan het lidmaatschap op ieder moment beëindigen. Het lidmaatschap eindigt vervolgens aan het einde 

van de maand, volgend op de maand waarin de opzegging heeft plaatsgevonden. 

c. Indien het lidmaatschap wordt beëindigd dient de ABS ledenpas bij de Sportclub ingeleverd te worden. Indien de 

ABS ledenpas niet ingeleverd wordt, zal er € 10,- verschuldigd zijn aan de Sportclub indien er geen borg is betaald.  

 

Artikel 7: Onrechtmatige uitoefening Personal Training Activiteiten 

Het is het Lid verboden om Personal Training Activiteiten te verrichten bij de Sportclub zonder dat het Lid daarvoor een 

overeenkomst heeft afgesloten met de Sportclub en het lid  de bijbehorende vergoeding heeft voldaan. 
 

Artikel 8: Risico en aansprakelijkheid  

a. Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten van 

welke aard ook, bij Amsterdam Buitenveldert Sportclub, is geheel voor eigen risico van het Lid.  

b. Amsterdam Buitenveldert Sportclub, het personeel en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet 

aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het Lid en/of derden, 

ontstaan op welke wijze dan ook.  

c. Amsterdam Buitenveldert Sportclub, het personeel en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet 

aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid en/of derden. 
 

Artikel 9: Huisregels  

a. Het Lid dient zich uiterlijk op de ingangsdatum van het lidmaatschap op de hoogte te stellen van de huisregels van 

Amsterdam Buitenveldert Sportclub en gedurende het lidmaatschap naar deze huisregels te handelen. De 

huisregels van Amsterdam Buitenveldert Sportclub staan op de Website en zijn bij de balie van de Sportclub op te 

vragen. Amsterdam Buitenveldert Sportclub is gerechtigd de huisregels te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden 

per de datum van bekendmaking op de Website direct voor iedereen. 

b. Amsterdam Buitenveldert Sportclub behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de 

huisregels (of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag), op aangeven van het personeel het lidmaatschap te 

ontbinden. De contributie voor het na ontbinding nog resterende lidmaatschapsperiode, is als schadevergoeding 

per de datum van ontbinding direct verschuldigd en opeisbaar.  

 

Artikel 10: Klachtenbehandeling 

In geval van klachten met betrekking tot de (uitvoering van de) diensten van Amsterdam Buitenveldert Sportclub kan het lid 

een klachtenmail sturen naar: contact@amsterdambuitenveldertsportclub.nl. Hierin dient het Lid in elk geval te vermelden 

zijn/haar contactgegevens en een duidelijke omschrijving van de klacht. 

 

Artikel 11: Slotbepalingen  

a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Amsterdam Buitenveldert Sportclub aangegaan is 

uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

b.  Geschillen naar aanleiding van de overeenkomst tussen het Lid en de Sportclub worden beslecht door de 

bevoegde rechter in Nederland.  

c. Amsterdam Buitenveldert Sportclub is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene 

voorwaarden gelden voor alle leden vanaf datum bekendmaking nieuwe algemene voorwaarde op de website. 


