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ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Lessen: de gedurende het hele jaar te houden trainingen, workouts, WODS, Hero WODS , Outside The Box  Workouts, 
CrossFit Trainingen, Throwdowns, Qualifiers en andere lessen georganiseerd door CrossFit Zwijndrecht. 

2. Deelnemer/Lid: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor 
deelname aan de Lessen. 

3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan de Lessen (iedere abonnementsvorm, 
digitale rittenkaart,  deelname aan workshops.)

4. Organisator:  CrossFit Zwijndrecht (V.O.F. CF078 Functional Fitness) in deze algemene voorwaarden verder genoemd 
CrossFit Zwijndrecht

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

1.    Toekomstige leden dienen zich bij inschrijving op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden en worden geacht deze 
voorwaarden voorafgaand aan de ondertekening van het inschrijfformulier / SEPA formulier of  WOD APP/PaynPlan inschrijving te 
hebben doorgelezen.  Middels het ondertekenen van het inschrijfformulier / SEPA formulier en/of het afsluiten van een abonnement 
via WODapp/PaynPlan wordt een persoon lid en verklaart de algemene voorwaarden en de huisregels zonder voorbehoud te 
accepteren. Zowel de algemene voorwaarden als huisregels zijn op alle leden van Crossfit Zwijndrecht van toepassing. De huisregels 
zijn onder de naam "Box Rules" na te lezen op www.crossfitzwijndrecht.com .

2.   Minderjarigen (onder 18 jaar) dienen het inschrijfformulier / SEPA formulier met handtekening van één van de ouders, dan wel 
diens wettelijk vertegenwoordiger, te retourneren aan Crossfit Zwijndrecht. Crossfit Zwijndrecht is gerechtigd deze algemene 
voorwaarden en de huisregels op enig moment te wijzigen en/of aan te vullen. Een wijziging zal tijdig aan de leden van Crossfit 
Zwijndrecht worden gecommuniceerd. Indien een wijziging tot gevolg heeft dat een lid zijn/haar lidmaatschap, mits niet op 
onredelijke gronden, wil beëindigen dan dient hij/zij in overleg te treden met één van de vennoten van Crossfit Zwijndrecht.

ARTIKEL 3 LIDMAATSCHAP, KOSTEN, DUUR (TUSSENTIJDSE) BEËINDIGING EN BETALING 

   

1.    Onder lidmaatschap wordt verstaan een On-Ramp abonnement van 1 les met een looptijd van twee maanden zonder 
tussentijdse opzegging of een regulier abonnement met een looptijd van een maand, zes maanden of een jaar zonder tussentijdse 
opzegging, waarbij kan worden deelgenomen aan de lessen behorende bij dit lidmaatschap nadat de verplichte intake (On Ramp / 
Fundamentals) van 1 les is voltooid.

2.    Na de On Ramp / Fundamentals kan Crossfit Zwijndrecht een deelnemer het lidmaatschap zonder opgaaf van redenen 
weigeren.

3.    Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

4.    Voor het aflopen van de On Ramp / Fundamentals kan de deelnemer zonder verdere verplichtingen afzien van dit abonnement 
of aansluitend een regulier abonnement. 

5.    Een regulier abonnement heeft een looptijd van één maand, zes maanden of twaalf maanden en is tussentijds niet opzegbaar. 
Voor de abonnementen met een looptijd van een maand wordt het abonnement iedere maand automatisch verlengd, tenzij het lid 
geen nieuw abonnement wenst. In dat geval dient het lid dit uiterlijk 30 dagen voor het einde van de kalendermaand, per e-mail dan 
wel schriftelijk, aan één van de vennoten van Crossfit Zwijndrecht kenbaar te maken. Het lid kan een maandabonnement op ieder 
gewenst moment laten omzetten naar een overeenkomst voor zes of twaalf maanden.

6.    Nadat de looptijd van de zes- of twaalfmaanden overeenkomst is verstreken kan het lid wederom een overeenkomst met een 
looptijd van zes of twaalf maanden aangaan. Indien het lid niet kenbaar maakt een nieuwe overeenkomst voor zes of twaalf maanden 
aan te willen gaan, dan wordt het lidmaatschap gecontinueerd als maandabonnement en treden de voorwaarden van artikel 2 punt 5 
in werking. Indien het lid het lidmaatschap bij CrossFit Zwijndrecht na de looptijd van de overeenkomst wenst te beëindigen, dan 
dient het lid dit uiterlijk 30 dagen, per e-mail dan wel schriftelijk, voor het einde van de looptijd van de overeenkomst aan één van 
de vennoten van Crossfit Zwijndrecht kenbaar te maken.

7.    Het lid kan geen aanspraak maken op restitutie van abonnementsgelden.
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8.    Betaling van het abonnementsgeld geschiedt iedere maand via automatische incasso en geldt steeds voor de daarop volgende 
maand.

9.    Mocht CrossFit Zwijndrecht  de betaling van het abonnementsgeld niet c.q.  niet tijdig of geheel ontvangen, ongeacht welke 
omstandigheid, staat het CrossFit Zwijndrecht vrij om de vordering ter incasso uit handen te geven.  Alle door CrossFit Zwijndrecht 
gemaakte (buiten) gerechtelijke kosten zullen op de Deelnemer worden verhaald. De Deelnemer is geheel en volledig 
verantwoordelijk voor correcte betaling van de verschuldigde gelden voor het lidmaatschap/abonnement bij CrossFit Zwijndrecht.  

10.   Bij het niet tijdig voldoen van het abonnementsgeld kan deelname aan de lessen worden ontzegd totdat de totale achterstand is 
betaald.

11.   Het abonnementsgeld is ook verschuldigd indien de Deelnemer, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de training 
deel te nemen. Dit is slechts anders indien de Deelnemer hiertoe expliciet de toestemming van CrossFit Zwijndrecht heeft 
verkregen nadat de Deelnemer hiertoe schriftelijk verzoek heeft ingrediënt bij CrossFit Zwijndrecht.

12.   Een lidmaatschap kan pas worden afgesloten indien alle openstaande vorderingen door het lid zijn voldaan.

13.   Crossfit Zwijndrecht behoudt zich het recht voor om abonnementsgelden te indexeren. Leden worden ten minste twee 
maanden voorafgaand aan de tariefwijziging hiervan op de hoogte gesteld. Indien een lid zich niet kan verenigen met de voorgestelde 
tariefwijziging is beëindiging van het lidmaatschap mogelijk met ingang van die voorgestelde tariefwijziging. Echter dient het lid dit 
voorafgaand aan het ingaan van de tariefwijziging middels een e-mail dan wel schriftelijk aan één van de vennoten van Crossfit 
Zwijndrecht kenbaar te maken.

14. Crossfit Zwijndrecht kan zonder opgaaf van redenen en zonder waarschuwing vooraf het lidmaatschap, ongeacht het soort 
lidmaatschap, beëindigen indien 

- een lid de voorwaarden of huisregels ernstig of herhaaldelijk schendt of indien betalingen voortvloeiend uit het lidmaatschap dertig 
dagen na vervaldatum nog niet zijn voldaan.   

- een lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens CrossFit Zwijndrecht, het personeel of jegens een contractant van CrossFit 
Zwijndrecht. In geval van beëindiging door één van de vennoten van Crossfit Zwijndrecht zijn uitstaande lidmaatschapsgelden nog 
steeds invorderbaar en zal er incasso plaatsvinden. 

15. Gedurende de lidmaatschapsperiode van een regulier abonnement kan een lid, in overleg met en na goedkeuring van één van de 
vennoten van Crossfit Zwijndrecht, kiezen voor een ander type abonnement. Veranderingen dienen middels een e-mail dan wel 
schriftelijk aan één van de vennoten van Crossfit Zwijndrecht 15 dagen vooraf de eerst volgende incasso van de maand kenbaar 
worden gemaakt. Mutaties zullen de volgende incassomaand van kracht zijn.

ARTIKEL 4. BEVRIEZEN OF BEËINDIGEN ABONNEMENT: 

1.   Een regulier abonnement met een looptijd van een jaar kan voor maximaal zes aaneengesloten maanden worden bevroren in het 
geval van zwangerschap, uitzending, blessure,  of stage. Dit alleen in overleg met en na uitdrukkelijke toestemming van één van de 
vennoten van Crossfit Zwijndrecht. Er worden hiervoor €20 administratiekosten in rekening gebracht. Hiervoor dient contact 
opgenomen te worden met info@crossfitzwijndrecht.com .  Andere betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet 
gerestitueerd. Bij annulering van de inschrijving van de Deelnemer op medische gronden worden bestelde extra’s gerestitueerd mits 
deze al in het bezit zijn gekomen van de Deelnemer.

2. Een regulier abonnement met een looptijd van een jaar kan in het geval van verhuizing naar een woonplaats met een afstand van 
25 kilometer vanaf de huidige woonplaats worden beëindigd. Beëindiging vindt alleen plaats in overleg met en na uitdrukkelijke 
toestemming van één van de vennoten van Crossfit Zwijndrecht.

3. In geval van ziekte kan een regulier abonnement van welk type dan ook in overleg met en na uitdrukkelijke toestemming van één 
van de vennoten van Crossfit Zwijndrecht worden bevroren of beëindigd.  Het overleggen van een doktersverklaring is noodzakelijk. 

4. In geval van overlijden eindigt het lidmaatschap van rechtswege.

5. In alle overige gevallen waarin een lid acht dat het bevriezen of beëindigen van het lidmaatschap noodzakelijk is, dient het lid in 
overleg te treden met één van de vennoten van Crossfit Zwijndrecht.

6.   Indien de Deelnemer verhinderd is aan de lessen deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld NIET gerestitueerd. 



7.   Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de lessen geen doorgang te laten vinden of in te korten. 
Een besluit van de Organisator om de lessen geen doorgang te laten vinden of in te korten doet geen aansprakelijkheid ontstaan 
voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten en terugbetaling van het inschrijfgeld.

ARTIKEL 5. SCHADE, RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID 

1.   Leden zullen geen misbruik maken van de materialen of faciliteiten welke Crossfit Zwijndrecht biedt. Eventuele beschadigingen 
aan eigendommen, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door de betreffende 
leden. Incorrect, ruw of agressief gedrag kan leiden tot directe beëindiging van het lidmaatschap. Restitutie van het lidmaatschapsgeld 
zal niet plaatsvinden. Het is leden niet toegestaan deel te nemen aan de lessen indien zij onder invloed zijn van alcohol, drugs of 
andere verdovende, verslavende of geestverruimende middelen.

2.   Leden maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de materialen van Crossfit Zwijndrecht. Crossfit Zwijndrecht 
sluit iedere verantwoordelijkheid van haar vennoten of één van haar trainers uit voor enige schade of het overlijden van een lid 
tijdens het deelnemen aan de lessen of verblijf in de accommodatie, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige 
materialen.

3.   Ieder lid vrijwaart Crossfit Zwijndrecht voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde 
lijdt, heeft geleden of zal lijden door zijn of haar aanwezigheid in de accommodatie indien dit het gevolg is van handelen of 
nalatigheid van het lid. 

4.   De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor de hier in de algemene voorwaarden 
bedoelde schade. 

5.   Crossfit Zwijndrecht is wel aansprakelijkheid indien enige schade of het overlijden van een lid het gevolg is van opzet of grove 
schuld aan de zijde van één van de vennoten of trainers van Crossfit Zwijndrecht.

6.   Indien ondanks het bepaalde in het tweede lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de 
Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten 
hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

7. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge 
van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de lessen. 

8.   De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, 
en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door eerdere training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op de 
lessen. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan de lessen 
sportmedisch te laten keuren.  

9.  De Deelnemer is zich er van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van de sport waaronder CrossFit en de daarin 
geprogrammeerde lessen risico's met zich meebrengen en dat hij/zij eventuele schade die gen gevolge van de beoefening van 
enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen rekening en risico is. 

ARTIKEL 6 VERPLICHTINGEN VAN EEN CROSSFIT ZWIJNDRECHT DEELNEMER 

1. Deelnemer houdt zich aan de door CrossFit Zwijndrecht gegeven instructies en de huisregels.
2. Indien er sprake is van een medische indicatie om niet deel te nemen aan de sportactiviteiten dient Deelnemer dit vooraf te 
melden aan CrossFit Zwijndrecht.
3. Deelnemer dient de aanwijzingen van CrossFit Zwijndrecht c.q. de in opdracht werkzame personen van CrossFit Zwijndrecht op 
te volgen. Het is Deelnemer niet toegestaan gebruik te maken van de faciliteiten, waarmee Deelnemer niet bekend is. Indien 
Deelnemer niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan CrossFit Zwijndrecht kenbaar te 
maken, zodat CrossFit Zwijndrecht uitleg kan geven.
4. Het is Deelnemer niet toegestaan gebruik te maken van de faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of 
als doping aangeduide middelen.
5. Het is Deelnemer niet toegestaan te roken in de door CrossFit Zwijndrecht beschikbaar gestelde ruimtes.
6. Deelnemer dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of 
elektronisch aan CrossFit Zwijndrecht mede te delen.



7. Deelnemer dient alle aanwijzingen gegeven door CrossFit Zwijndrecht met betrekking tot het parkeren op eigen terrein en 
rondom de locatie De Veldoven 33 op te volgen. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan resulteren in het annuleren van de les 
of lessen van betreffende Deelnemer. Er vind in dit geval geen restitutie plaats van de gereserveerde les of andere 
abonnementsgelden. 

8. Deelnemer is het verboden producten en andere zaken in en rondom een straal van 200 meter van perceel De Veldoven 33 te 
koop aan te bieden, te verhandelen, reclame voor te maken dan wel op enige wijze de verkoop daarvan te bevorderen. 

9. Het is Deelnemer niet toegestaan gebruik te maken Magnesium Kalk, Vloeibaar, vast of poeder anders dan de vloeibare 
magnesium gel van het merk “Kwakzalver”. Het gebruik van andere soorten en/of merken magnesium wordt niet toegelaten. 
Magnesium kalk besmetting van materiaal, meubilair e.d. evenals het moeten schoonmaken van de faciliteiten en materialen ten 
gevolge van magnesium gebruik anders dan van het merk “kwakzalver” worden op de deelnemer verhaald waarvoor deze een 
factuur ter betaling krijgt aangeboden. 

ARTIKEL 7 PORTRETRECHT 

1.   Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond de lessen gemaakte 
foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is. 

ARTIKEL 7 PERSOONSGEGEVENS

1.   De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer 
verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens aan derden 
ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer ten allen tijde toegestaan kosteloos 
schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het 
verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. 

2.   De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn 
naam en wedstrijdresultaten. Bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet. Bij deelnemers werkzaam of 
afkomstig uit politie en defensie organisaties zal discreet worden omgegaan met voornoemde gegevens en zal er altijd overleg 
worden gevoerd met de betrokken persoon. 

ARTIKEL 8 MINIMALE DEELNAME LESSEN 

1.   Lessen vinden doorgang bij een minimale deelname van 3 personen of meer. Bij minder dan drie deelnemers kan de organisatie 
beslissen de lessen niet door te laten gaan. Dit wordt kenbaar gemaakt via de Personal Trainer App, of de WODapp,  of via Social 
Media of enige ander communicatiemiddel.  

2.   Het maximale aantal deelnemers aan een reguliere lessen is vastgesteld op 12 deelnemers.  De organisatie kan dit maximum 
zonder verdere aankondiging verhogen of verlagen. 
3.   Inschrijvingen worden met naam vermeld in de Personal trainer app of  WODapp/PaynPlan waardoor een ieder zich op de 
hoogte kan brengen van het aantal deelnemers voor de desbetreffende lessen. 

ARTIKEL 9 OVERIGE ZAKEN 

1. Crossfit Zwijndrecht behoudt zich het recht voor de openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, 
verbouwing, onderhoudswerkzaamheden of andere moverende redenen. Crossfit Zwijndrecht zal trachten leden hier minimaal 
vijf werkdagen voorafgaand aan de gewijzigde openingstijden van op de hoogte te stellen. Op officiële en erkende feestdagen is 
Crossfit Zwijndrecht gerechtigd de trainingstijden aan te passen of de locatie te sluiten.

2. Inschrijven voor een les (zie definitie) kan tot het maximale aantal deelnemers is bereikt. Daarna wordt eventueel de wachtlijst 
gevuld.  

3. Inschrijven kan vanaf 24 uur voor aanvang van de les.  Inschrijven is enkel mogelijk mits de lessen niet zijn volgeboekt. 

4. Als een deelnemer zich tijdens de lessen wil laten begeleiden dan moet daarvoor van de organisatie schriftelijk toestemming zijn 
gekregen.  



5. In de CrossFit Box gelegen aan DE  VELDOVEN  33 te Hendrik Ido Ambacht zijn 4 afgesloten lockers aanwezig. 

6. CrossFit Zwijndrecht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen. Dat geldt ook 
voor zaken die achtergelaten zijn in eventuele daarvoor bedoelde kleedaccommodaties.  

7. De deelnemer moet zich bij medicijngebruik goed laten voorlichten over mogelijke schade die dat oplevert bij fysieke 
inspanning. 

8. Het gebruik van een pacemaker moet schriftelijk of per email aan CrossFit Zwijndrecht  gemeld worden.

9. Bij windkracht sterker dan 6 beaufort en/ of bij windstoten harder dan 75 km/uur of bij onweer worden de lessen, indien 
outdoor,  in eerste instantie uitgesteld en uiteindelijk afgelast. Dezelfde maatregel geldt ook voor extreem warm dan wel koud 
weer. 

10. De abonnementsvormen van CrossFit Zwijndrecht zijn gebaseerd op een maandelijkse cyclus. Indien er afwezigheid is door 
welke omstandigheid dan ook is het niet mogelijk om de lessen/trainingen mee te nemen naar de daarop volgende weken / 
maanden en bestaat geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

11. Het afsluiten van een  abonnementsvorm geschied middels het aanmaken van een account binnen de Personal Training App of 
WODapp/PaynPlan. Daar kan men bij producten de juiste abonnementsvorm afsluiten.

12. Men dient bij het aanmaken van een account en het aangaan van een overeenkomst zijn of haar gegevens in te vullen volgens de 
gegevens van de Gemeentelijke Basis Administratie. Het gebruik van fictieve en valse namen en persoonsgegevens is niet 
toegestaan. 

ARTIKEL 10 TOEPASSELIJK RECHT: 

1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten van Crossfit Zwijndrecht is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle uit deze algemene voorwaarden en overeenkomsten van Crossfit Zwijndrecht voortvloeiende geschillen zullen worden 
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

De eigenaren van V.O.F CF078 Functional Fitness (CrossFit Zwijndrecht)

Lonny Drees & Judith Drees 


