
            

      
 
ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Artikel 1 Algemeen 
 
1.1 Door inschrijving bij Plexus Performance Center gaat u akkoord met de voorwaarden en 

regels zoals hieronder beschreven. 
1.2 Op alle door Plexus Performance Center gesloten overeenkomsten is het Nederlands 

recht van toepassing 
1.3 Bij minderjarigen (onder de 16 jaar) is een handtekening van een ouder of een wettige 

vertegenwoordiger verplicht. 
 
Artikel 2 Aansprakelijkheid 
 
2.1 Plexus Performance Center, haar leiding, fysiotherapeuten en trainers kunnen niet 
aansprakelijk worden gesteld voor schade aan c.q: verlies of diefstal van uw eigendommen. 
2.2 Plexus Performance Center, haar leiding, fysiotherapeuten en trainers kunnen niet 
aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk- of lichamelijk letsel en daaruit 
voortvloeiende schade. 
2.3 Alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord zullen 
door u worden gedragen. 
2.4 U bent zich ervan bewust dat het beoefenen en deelnemen aan de trainingen gegeven 
door Plexus Performance Center risico’s met zich meebrengt, dat u eventuele (vervolg-
)schade op kan lopen ten gevolge van het beoefenen van sport en dat dit voor eigen risico is. 
2.5 Blessures en/of lichamelijke beperkingen dienen altijd voorafgaand aan deelneming aan 
de lessen gemeld te worden bij de op dat moment verantwoordelijke persoon en eventueel 
besproken te worden met een (behandelend) arts. 
 
Artikel 3 Huisregels 
 
3.1 U dient zich te houden aan de instructies en vastgestelde regelementen vastgesteld door 
Plexus Performance Center ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en 
discipline. 
3.2 Plexus Performance Center hanteert huisregels, te weten: 
 3.2.1 Het dragen van (schone) sportschoenen is verplicht. 
 3.2.2 Het is verboden alcohol of drugs mee te nemen en/of te gebruiken op het 
terrein en in de trainingsruimte waar Plexus Performance Center actief is. 
 3.2.3 Om blessures te voorkomen is het beheersen van de Nederlandse en Engelse 
taal een vereiste. 



3.3 Bij overtreding van instructie en/of regelementen heeft Plexus Performance Center het 
recht om u de toegang tot de ruimte/locatie te ontzeggen en het lidmaatschap eenzijdig per 
direct te beëindigen, zonder vermindering of teruggave van de lidmaatschapskosten. 
 
Artikel 4 Lidmaatschap 
 
4.1 Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen. 
4.2 Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en loopt tot wederopzegging. 
4.3 Elk abonnement start op de eerste van de eerstvolgende maand. 
4.4 Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van het 
abonnement bent u over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd 
(proportioneel aan het maandbedrag van het abonnement). 
4.5 Voor elk abonnement geldt een opzegtermijn van 30 dagen. Het verzoek tot opzegging 
dient schriftelijk of per mail te worden gedaan. 
4.6 Een wijziging van het lidmaatschap is mogelijk. Het nieuwe lidmaatschap zal per ingang 
van de nieuwe kalendermaand in gaan en het nieuwe tarief zal worden berekend. U heeft 
geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook. 
 
Artikel 5 Lessen/trainingen/workouts/performance 
 
5.1 Plexus Performance Center behoudt het recht voor om de openingstijden te wijzigen. 
5.2 Op officiële en erkende feestdagen mag Plexus Performance Center ervoor kiezen om te 
sluiten of de openingstijden aan te passen. 
5.3 Plexus Performance Center behoudt het recht voor om geplande lessen uit- of af te 
stellen zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook. 
5.4 U dient zich in te schrijven voor de geplande lessen. 
5.5 Vanwege 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 het niet of niet tijdig 
afmelden met een onbeperkt abonnement is Plexus Performance Center gemachtigd om € 
5,- in rekening te brengen. 
5.6 Met het onbeperkt abonnement kunt u maximaal een keer per dag deelnemen aan een 
groepstraining en/of open gym. 
 
Artikel 6 Betalingen 
 
6.1 Het/de bij inschrijving overeengekomen lesgeld/contributie mag door Plexus 
Performance Center eens per jaar worden verhoogd. 
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 Plexus Performance Center 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 kunt u niet mee doen aan de training tot het moment dat 
de schuld is voldaan. 



6.5 Indien u na 4 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 Bij contante betaling dient de gehele abonnementsperiode vooruit te worden betaald. 
Indien het abonnement wordt verlengd dient het verschuldigde bedrag uiterlijk 14 dagen 
voor het begin van de nieuwe periode te zijn voldaan. 
6.7 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 Plexus Performance Center u niets 
verschuldigd. Restitutie is niet mogelijk voor deze niet-gebruikte lessen en de lessen kunnen 
niet verschoven worden naar een andere week. 
6.8 Indien u, om welke reden dan ook, niet in staat bent om deel te nemen aan de lessen, 
dan dient ook dan het lesgeld betaald te worden tenzij anders overeengekomen met Plexus 
Performance Center. 
 
Artikel 7 Persoonsgegevens 
 
7.1 Plexus Performance Center neemt uw persoonsgegevens op in de leden database. Zij zal 
vertrouwelijk omgaan met deze verstrekte gegevens en deze worden niet aan derden 
gegeven. 
7.2 Verandering in persoonsgegevens dienen direct doorgegeven te worden aan Plexus 
Performance Center. Eventueel noodzakelijk te maken kosten als gevolg van het niet-
doorgeven van deze wijzigingen zullen bij u in rekening worden gebracht. 
 
Artikel 8 Overige Bepalingen 
 
8.1 Plexus Performance Center behoudt het recht voor om de huisregels en de algemene 
voorwaarden ten allen tijden te wijzigen. 
 
 
 
 


