Eigen risico clausule CrossFit-Geldrop
Algemene voorwaarden
Bij het ondertekenen van dit formulier geef je te kennen volledig bewust te zijn van de Algemene
Voorwaarden zoals deze zijn gesteld op: https://www.crossfit-geldrop.nl/algemene-voorwaarden
Toepassing
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van CrossFit-Geldrop en/of op een ieder
die zich bevindt binnen de ruimten die worden gebruikt door CrossFit-Geldrop, met nadruk op de
onbemande uren.
Onbemande uren
Na de ochtend workouts en vóór de avond workouts mag er gebruik gemaakt worden van de Open-Box.
Tijdens deze uren kan er zelfstandig getraind worden. Er is geen trainer/coach aanwezig. Alleen sporters
met een abonnement met ONBEPERKT aantal credits hebben toegang tot de Open Box. Exacte tijden zijn
te vinden op het rooster, welke te vinden is op de website of in de SportBit-app. Wijzigingen op het
rooster te allen tijde voorbehouden.
Wijziging
Het is de directie van CrossFit-Geldrop toegestaan om het reglement tussentijds te wijzigen of aan te
passen. In situaties waarin het reglement niet voorziet, beslist de directie van CrossFit-Geldrop over het
vervolg.
Aansprakelijkheid
CrossFit-Geldrop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van
het lid alsook niet voor ongevallen die het lid tijdens het verblijf in de Open-Box eventueel overkomen,
tenzij wordt bewezen dat dit aan opzet of grove schuld van CrossFit-Geldrop te wijten is.
Schade
Schade, toegebracht door een lid, aan de inventaris c.q. het gebouw van CrossFit-Geldrop is verhaalbaar
op grond van wettelijke en contractuele aansprakelijkheid.
Lidmaatschapskaart
De box is toegankelijk via de voordeur van 040FIT. Na betaling van hetgeen ondergetekende verschuldigd
is aan contributie, ontvangt het lid een RFID-tag, welke telkenmale gescand moet worden aan de balie van
040FIT bij de entree. Wanneer de klant de Risico Clausule ondertekend retour heeft gestuurd zal CrossFitGeldrop deze goedkeuren. Na goed bevinden, zal er een €0,- abonnement toegekend worden in het
ledenvolgsysteem van 040FIT (Virtuagym). Meteen gevolgd hierop zal er een RFID chip gekoppeld worden
aan dit abonnement. De RFID-tag dient als bewijs van lidmaatschap bij CrossFit-Geldrop. Er wordt door
CrossFit-Geldrop ook een aantekening gemaakt in het ledenvolgsysteem van CrossFit-Geldrop, waarin
wordt vermeld dat de Clausule is toegevoegd aan het profiel van de klant.
Na ontvangst van de RFID-tag aan de klant, dient deze er zelf zorg voor te dragen dat er een digitale foto
gemaakt wordt van de klant aan de balie van 040FIT voor in Virtuagym.
Het is verplicht om te RFID-tag te gebruiken bij binnenkomst van 040FIT. Geen RFID-tag mee is ook niet
trainen.
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De RFID-tag is niet overdraagbaar aan derden. Entree via de voordeur van 040FIT geeft onder geen enkel
beding toegang tot de faciliteiten van 040FIT. 040FIT en CrossFit-Geldrop zijn twee geheel onafhankelijke
bedrijven.
Tijdens de Open-Box heeft het personeel van 040FIT de leiding en verantwoordelijkheid van iedereen die
zich binnen het pand bevind. Alle veiligheidsinstructies van personeel van 040FIT moet worden
gerespecteerd en uitgevoerd.
Indien de cursist de instructies en/of de reglementen overtreedt, is zulks een reden om het lid de toegang
verder te ontzeggen alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de
gehoudenheid van het lid om het abonnementsgeld over de gehele overeengekomen periode, te voldoen.
Open-Box regelement
• Gewichten, halters en andere materialen dienen na gebruik weer teruggelegd te worden.
• Een ieder die van de Open-Box gebruik maakt is mede verantwoordelijk voor de hygiëne in de box.
• Indien materiaal na gebruik door een lid vuil is geworden, dient deze dit schoon te maken met door
CrossFit-Geldrop beschikbaar gesteld schoonmaakmateriaal.
• Alleen de instructeurs mogen de geluidsinstallatie bedienen.
• Alleen de instructeurs mogen de roldeuren open zetten en/of sluiten.
• Alleen de instructeurs mogen de ventilator bedienen.
• Om hygiënische redenen is het verplicht om bij grondoefeningen een handdoek op de vloer/mat te
leggen.
• Om de lessen vlot te laten verlopen, gelieve u nauwgezet aan de Open-Box tijden te houden.
• Het is niet toegestaan om de box vrij te gebruiken als de lessen al begonnen óf nog bezig zijn.
• In de trainingsruimte draag je schone sportschoenen, evenals schone en correcte sportkleding.
• Tijdens het trainen gebruik je een handdoek op alle bankjes.
• Roken, alcohol en drugs zijn niet toegestaan in de box.
• Huisdieren zijn niet toegestaan in de box.
• Alleen afsluitbare drinkbekers mogen gebuikt worden in de box.
• Respecteer mede sporters in de box.
• Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd
• Indien noodzakelijk wordt er, bij overtreding van bovenstaande regels, aangifte gedaan bij de politie
• Bij het niet naleven van bovenstaande regels, behoudt CrossFit zich het recht voor om uw lidmaatschap
te beëindigen.
Hierbij verklaar ik bewust en akkoord te zijn met boven gestelde voorwaarden.
Naam

:

Plaats

:

Handtekening

:
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