
VOORWAARDEN Crossfit Dordrecht 

 

 

Artikel 1: Algemeen    

 

⦁ Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de 

nakoming van alle tussen Crossfit Dordrecht en het lid gesloten overeenkomsten en maken 

daar onverbrekelijk deel van uit.  

 

Artikel 2: Lidmaatschap 

 

2.1 Het lidmaatschap wordt aangevraagd door middel van het door de aanvragen volledig en 

waarheidsgetrouw invullen van het inschrijfformulier via de WOD App.  

2.2 Crossfit Dordrecht behoudt zich het recht voor aanvragen zonder opgaaf van redene af 

te wijzen, waardoor geen lidmaatschap tot stond komt.  

2.3 Het lidmaatschap is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en is beperkt tot wat tussen 

het lid en Crossfit Dordrecht is overeengekomen. 

2.4 Ieder lid van Crossfit Dordrecht verplicht zich, bij wijziging van persoonlijke gegevens om 

dit via WOD App aan te passen evenals het correcte e-mail adres.  

 

Artikel 3: Duur van het lidmaatschap 

 

3.1 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal 1 maand en wordt 

daarna automatisch verlengd voor een onbepaalde periode, met een opzegtermijn van 6 

weken.  

3.2 De overeengekomen lidmaatschap periode start op de datum van afsluiting, waarbij het 

verschuldigde lidmaatschap bedrag middels een automatische incasso, maandelijks zal 

worden afgeschreven van het door het lid ingevulde rekeningnummer.  

3.3 Opzegging van het lidmaatschap aan Crossfit Dordrecht, dient per mail of telefonisch 

door gegeven te worden, enkel aan de eigenaren van Crossfit Dordrecht, (A.J. 

Gregorowitsch en/of D.G. Toolenaar). 

3.4 Opzegging van het lidmaatschap dient minimaal 6 weken voor de incasso datum 

doorgegeven te worden.  

3.5 Het lid ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging van de opzegging, welke tevens het 

bewijs is van de opzegging. Zonder deze bevestiging is deze opzegging niet geldig.  

3.6 In bijzondere gevallen kan tussentijdse stilzetting van de overeenkomst doorgevoerd 

worden, mits dit schriftelijk aan Crossfit Dordrecht wordt doorgegeven met inachtenemend 

de 6 weken voorafgaand aan de incasso datum. Deze aanvraag vindt in overleg plaats met 

het lid en Crossfit Dordrecht. 

 

Artikel 4: Tarieven abonnementen 

 

4.1 De verschillende lidmaatschap tarieven die door Crossfit Dordrecht worden aangeboden 

zijn terug te vinden op de website van Crossfit Dordrecht, te weten: www.dordrecht-

crossfit.nl en op de gratis te downloaden WOD App, (zie www.wodapp.nl). Waar het lid 

kennis van heeft genomen en heeft geaccepteerd middels het invullen van zijn/haar/het 

NAW gegevens en welke onderdeel uitmaken van deze voorwaarden.  



4.2 Enkel de laatste prijstarieven zijn geldend, zoals aangegeven op de abonnement 

tarievenkaart op de site en op de WOD App. 

4.3 Crossfit Dordrecht kan ten alle tijden de tarieven zonder geldende reden aanpassen. 

Deze aanpassing geschiedt maximaal 1 maal per jaar en zal minimaal drie maanden op 

voorhand schriftelijk aan het lid doorgegeven worden. 

 

Artikel 5: De betaling 

  

5.1 Betaling van al hetgeen het lid aan CrossFit Dordrecht verschuldigd is, dient vooraf te 

gescheiden. 

5.2 Betaling dient plaats te vinden zonder korting, beroep op compensatie dan wel 

anderszins en, indien van toepassing, binnen de door CrossFit Dordrecht gestelde 

betalingstermijn. En dient te geschieden doormiddel van het door het lid aan CrossFit 

Dordrecht afgegeven van een machtiging, voor de duur van de overeengekomen periode, tot 

het doen afschrijven van het overeengekomen termijn bedrag van de bank- of girorekening 

van het lid, dat garandeert voor deze afschrijving voldoende saldo op de rekening zullen 

aanhouden.  

5.3 Automatische betalingen geschieden altijd rond de datum van inschrijving, en loopt door 

gedurende daarop volgende maanden. 

5.5 Mocht automatische overboeking wegens stornering niet plaatsvinden niet plaatsvinden, 

dan dient het lid op eerste verzoek van CrossFit Dordrecht het bedrag alsnog over te 

schrijven.  

 

Artikel 6: Faciliteiten  

 

6.1 Zodra het lidmaatschap en betaling een feit zijn, heeft het lid recht om gebruik te maken 

van de faciliteiten, die CrossFit Dordrecht aanbiedt binnen het overeengekomen kader.  

6.2 Daaraan zijn voorwaarden verbonden die zijn neergelegd in het huishoudelijke- 

boxreglement van CrossFit Dordrecht, waarvan het lid verklaart kennis te hebben genomen 

en die onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden.  

6.3 Voor gedragingen van personen door of vanwege het lid bij CrossFit Dordrecht aanwezig 

is het lid persoonlijk aansprakelijk. 

6.4 CrossFit Dordrecht behoudt zich recht voor de inhoud van het reglement te wijzigen 

indien dit haar noodzakelijk of wenselijke voorkomt. Steeds de laatste versie van het 

reglement is voor het lid geldend. Wijzigingen van het reglement geeft het lid geen recht de 

overeenkomst te beëindigen. 

6.5 Elk handelen, nalaten en/of gedrag van het lid en/of vanwege het lid aanwezige derden 

bij CrossFit Dordrecht, in strijd met een of meer bepalingen van dit reglement, geeft CrossFit 

Dordrecht het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst met het lid als ontbonden te 

beschouwen en het lid de toegang tot haar instelling en faciliteiten c.a. te ontzeggen, zonder 

dat dit voor het lid leidt tot restitutie van reeds betaalde bedragen. 

6.6 Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het lid van het reglement kennis 

te hebben genomen, de bepalingen zonder reserveer te aanvaarden en zich naar de inhoud 

daarvan te zullen gedragen.  

 

 

 

 



Artikel 7: Aansprakelijkheid  

  

7.1 CrossFit Dordrecht sluit elke aansprakelijkheid voor schade die het lid uit krachten van 

de overeenkomst en/of directe samenhang daarvan ondervindt uit, tenzij die schade is 

veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet tijdens zijdens CrossFit Dordrecht 

7.2 het lid vrijwaart terzake CrossFit Dordrecht voor elke aanspraak terzake gelden en/of 

lijden schade direct, indirect, materieel dan wel immaterieel. Een eventuele schade-uitkering 

zal zijn beperkt tot het bedrag, dat de verzekeraar van CrossFit Dordrecht terzake uitkeert 

het lid doet uitdrukkelijk afstand van het andere of meerdere.  

 

Artikel 8: Overige bepalingen  

 

8.1 In het geval de voorwaarden van CrossFit Dordrecht niet voorzien in een ontwikkeling 

en/of situatie heeft CrossFit Dordrecht het recht daarover aanvullend te bepalen. Deze 

aanvulling zal geschieden in de geest van deze overeenkomst, naar redelijkheid en 

billijkheid en is voor het lid bindend. Een aanvulling op de voorwaarden geeft het lid geen 

recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.  

 

8.2 Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing 

8.3 Voor de gevolgen uit deze overeenkomst voortvloeiend is tot oordelen, behoudens 

afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, bevoegd de rechtelijke macht te Rotterdam, 

tenzij CrossFit Dordrecht als eisende partij een ander forum kiest. Met inwerkingtreding van 

deze voorwaarden worden alle eerdere overeenkomsten onder werkingssfeer van deze 

voorwaarden voortgezet. 

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.  

 

 


