Algemene Voorwaarden
Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid
1. Onder “Lid” wordt verstaan een houder van een
Abonnement, Rittenkaart of PT Plan, verstrekt door
Aiber Sports Personal Training B.V., handelend onder de
naam i640GYM | Home of CrossFit Amstelveen (hierna:
“i640GYM”), en waar toepasselijk, aspirant-leden of
deelnemers aan een proefles.
2. Onder “Teens” wordt verstaan Leden van 10 jaar tot en
met 15 jaar.
3. Onder “Abonnement” wordt verstaan een maandelijks
abonnement voor groepslessen.
4. Onder “Rittenkaart” wordt verstaan een aantal credits
met een beperkte geldigheidsduur die tegelijk
aangeschaft worden, en die recht geven op het
deelnemen aan een overeenkomend aantal
groepslessen.
5. Onder “PT Plan” wordt bedoeld een aantal credits met
een beperkte geldigheidsduur die tegelijk aangeschaft
worden, en die recht geven op een overeenkomend
aantal personal training sessies.
6. Deze Algemene Voorwaarden worden gepubliceerd op
de website van i640GYM (www.i640GYM.com) en
worden aan Leden ter hand gesteld bij het voltooien van
de inschrijvingsprocedure. Door de inschrijfprocedure te
voltooien verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden
zonder voorbehoud te accepteren.
7. i640GYM is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden op
elk moment te wijzigen en/of aan te vullen. Een
wijziging zal tijdig (minimaal één maand voor
inwerkingtreding) aan de Leden van i640GYM worden
gecommuniceerd.
8. Indien een wijziging van de Algemene Voorwaarden tot
gevolg heeft dat een Lid zijn/haar Abonnement
gedurende de initiële looptijd als bedoeld in Artikel 2
onder 1, mits niet op onredelijke gronden, wil
beëindigen dan kan dit volgens de procedure van Artikel
3 onder 2.
9. Bij deze Algemene Voorwaarden horen de Huisregels
van i640GYM. Hierin staat een nadere uitwerking van
voorschriften uit deze Algemene Voorwaarden en
algemene gedragsregels. De Huisregels kunnen op elk
moment aangepast worden. Dit zal op adequate wijze
aan de Leden gecommuniceerd worden.

Artikel 2. Abonnement, looptijd en credits
1. Een Abonnement heeft een initiële looptijd van drie
maanden. Na afloop van de initiële looptijd wordt het
Abonnement stilzwijgend voor onbepaalde tijd
verlengd.
2. Een Abonnement is strikt persoonlijk en niet
overdraagbaar.
3. Een Abonnement voor een Teen wordt te allen tijde
afgesloten en beëindigd door de ouder(s) of wettelijk
vertegenwoordiger.
4. Een Abonnement geeft recht op een bepaald aantal
credits. Deze credits worden per maand of per week
beschikbaar gesteld aan het lid.

5. Indien credits per week beschikbaar worden gesteld kan
een regeling getroffen worden voor ongebruikte
credits. Indien van toepassing is deze regeling
opgenomen in de Huisregels.
6. Gedurende de initiële looptijd en daarna kan een
Abonnement geüpgraded worden naar een hoger
aantal credits. Een upgrade kan op elk moment van de
maand ingaan en dient per e-mail aangevraagd te
worden.
7. Het is ook mogelijk dat een Lid zelfstandig kan upgraden
via de Sportbit app. Of deze functie beschikbaar wordt
gesteld en voor welke Leden en Abonnementen, is
uitsluitend ter beoordeling van i640GYM.
8. Na afloop van de initiële looptijd kan een Abonnement
ook gedowngraded worden naar een lager aantal
credits. Downgrades kunnen alleen per de 1e dag van
een kalendermaand uitgevoerd worden, en dienen
minimaal 5 werkdagen van tevoren per e-mail
aangevraagd te worden.
9. Voor groepslessen en personal training sessies gelden
aan- en afmeldtermijnen. Te laat afmelden of niet
opdagen heeft tot gevolg dat de gebruikte credit
verloren gaat. De termijnen staan in de Huisregels.

Artikel 3. Opzegging
1. Indien het Lid het Abonnement bij i640GYM per de
einddatum van de initiële looptijd wenst te beëindigen,
dan dient dit uiterlijk één maand voor het einde van de
initiële looptijd van de overeenkomst, per e-mail aan
i640GYM kenbaar gemaakt te worden.
2. Opzegging van een Abonnement nadat het
Abonnement stilzwijgend is verlengd, dient per e-mail
aan i640GYM te geschieden met inachtneming van een
opzegtermijn van één maand, gerekend vanaf de datum
van ontvangst van de e-mail.
3. Wanneer een Lid het Abonnement opzegt en binnen
drie maanden na de einddatum van het oude
Abonnement een nieuw Abonnement afsluit, worden
administratiekosten van € 25 in rekening gebracht.
4. i640GYM kan zonder waarschuwing vooraf het
Abonnement beëindigen indien een Lid deze algemene
voorwaarden of de Huisregels ernstig of herhaaldelijk
schendt of indien betalingen van de
Abonnementsgelden zestig dagen na de vervaldatum
nog niet zijn voldaan.
5. In geval van beëindiging van het Abonnement door
i640GYM zijn uitstaande Abonnementsgelden nog
steeds invorderbaar.

Artikel 4. Pauzeren
1. Een Abonnement kan voor minimaal twee en maximaal
zes aaneengesloten maanden worden gepauzeerd in
geval van ernstige blessure of zwangerschap. Een pauze
kan per e-mail aangevraagd worden. Zonder bevestiging
van i640GYM komt er geen pauze tot stand.
2. Pauzeren geschiedt alleen per de eerste dag van een
kalendermaand, en uitsluitend per gehele
kalendermaand.
3. Een pauze dient minimaal 5 werkdagen voor de
bedoelde ingangsdatum aangevraagd te worden.
4. Een gepauzeerd Abonnement kan niet opgezegd
worden. Wanneer een opzeggingsverzoek ontvangen
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wordt, wordt het Abonnement eerst per direct
gereactiveerd, waarna de normale opzeggingstermijn in
werking treedt van Artikel 3 onder 2.
5. Gedurende de Initiële periode als bedoeld in Artikel 2
onder 1 kan het Abonnement niet gepauzeerd worden.

Artikel 5. Prijs, Betaling en Verzuim
1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting tegen het dan
geldende tarief.
2. Een Lid kan geen aanspraak maken op restitutie van
Abonnementsgelden.
3. i640GYM kan in bepaalde gevallen een kortingsregeling
aanbieden. Een dergelijke kortingsregeling kan zonder
overleg of goedkeuring toegekend of beëindigd
worden. Wijzigingen zullen met betrokken Leden
gecommuniceerd worden.
4. Betaling van het Abonnementsgeld geschiedt
maandelijks vooraf via automatische incasso.
5. Indien de automatische incasso om welke reden dan
ook mislukt zal het Lid een herinnering ontvangen en in
de gelegenheid worden gesteld om alsnog te betalen.
Wanneer het abonnementsgeld niet binnen 7 dagen na
deze herinnering is voldaan, is het Lid automatisch in
Verzuim en zal i640GYM de vordering uit handen geven
aan een incassobureau. Alle kosten van deze procedure
zullen op het Lid worden verhaald.
6. Bij het niet tijdig voldoen van het Abonnementsgeld kan
deelname aan de lessen worden ontzegd totdat de
achterstand is voldaan.
7. Een Abonnement kan pas worden beëindigd als alle
openstaande vorderingen door het Lid zijn voldaan. Het
Abonnementsgeld blijft verschuldigd.
8. i640GYM behoudt zich het recht voor om eenmaal per
kalenderjaar de hoogte van het Abonnementsgeld te
wijzigen. Leden worden ten minste één maand
voorafgaand aan de tariefwijziging hiervan op de
hoogte gesteld. Indien een Lid zich niet kan verenigen
met de voorgestelde tariefwijziging is beëindiging van
het Abonnement mogelijk met ingang van de datum van
de voorgestelde tariefwijziging door middel van een
melding per e-mail aan i640GYM.
9. Prijswijzigingen die het gevolg zijn van wetgeving zoals
terzake van omzetbelasting, kunnen te allen tijde
worden doorgevoerd. Een dergelijke wijziging geeft
geen recht op het voortijdig beëindigen van een
Abonnement gedurende de initiële periode.

Artikel 6. Schade, risico en aansprakelijkheid
1. Leden zullen geen misbruik maken van de materialen of
faciliteiten welke i640GYM biedt. Eventuele
beschadigingen aan eigendommen, opzettelijk of door
aanwijsbare schuld door een Lid veroorzaakt, zullen
volledig worden vergoed door de betreffende Lid aan
degene die de schade lijdt. Van Leden die zich
misdragen kan het Abonnement per direct door
i640GYM opgezegd worden, zonder recht op restitutie
van reeds betaald Abonnementsgeld.
2. 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.

3. Leden maken op eigen risico gebruik van de materialen
en locatie van i640GYM. i640GYM sluit iedere
aansprakelijkheid uit voor schade als deze is ontstaan
door eigen schuld van het Lid, bijvoorbeeld door het
niet opvolgen van aanwijzingen van personeel. Het is
Leden niet toegestaan om zonder toezicht van het
personeel gebruik te maken van de trainingsfaciliteiten.
4. Het Lid vrijwaart i640GYM voor iedere aansprakelijkheid
jegens derden voor schade indien dit het gevolg is van
handelen of nalatigheid van het Lid.

Artikel 7. Overmacht
1. Indien sprake is van een overmacht situatie waardoor de
faciliteiten van i640GYM niet toegankelijk zijn, zullen op
zo kort mogelijke termijn alternatieven aangeboden
worden.
2. Een dergelijke overmacht situatie met geboden
alternatieven geeft het Lid geen recht op restitutie van
reeds betaald Abonnementsgeld of korting op nog te
betalen Abonnementsgelden.
3. Het lid heeft te allen tijde recht om het Abonnement op
te zeggen met inachtneming van de toepasselijke
opzegtermijnen als genoemd in Artikel 3.

Artikel 8. Overige zaken
1. Het Lid geeft i640GYM toestemming om fotografisch en
andersoortige opnamen van groepen of individuen te
maken en te gebruiken, behoudens uitdrukkelijk
schriftelijk bezwaar, voor publicatie van redactionele of
promotionele doeleinden.
2. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten
behoeve van het uitvoeren van de overeengekomen
dienstverlening. Met derde partijen die i640GYM
inschakelt ten behoeve van de uitvoering van de
dienstverlening zullen verwerkersovereenkomsten
gesloten worden waar toepasselijk.
3. i640GYM behoudt zich het recht voor de openingstijden
of het lesrooster aan te passen ten behoeve van
schoonmaak, inrichting, verbouwing,
onderhoudswerkzaamheden of andere redenen.
i640GYM zal trachten Leden hier minimaal vijf
werkdagen voorafgaand aan de gewijzigde
openingstijden van op de hoogte te stellen. Op erkende
feestdagen is i640GYM gerechtigd de trainingstijden
aan te passen of de locatie te sluiten.
4. Het is Leden niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke
toestemming van i640GYM aan andere Leden goederen
of diensten aan te bieden in de gym of via
socialmediakanalen van i640GYM.

Artikel 9. Toepasselijk recht
1. Op deze algemene voorwaarden en alle
overeenkomsten van i640GYM is Nederlands recht van
toepassing.
2. Alle uit deze algemene voorwaarden en
overeenkomsten van i640GYM voortvloeiende
geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter.
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Huisregels
Algemeen
Gedrag in en om de gym
Ga beleefd en respectvol om met je medesporters, de coaches en personeel van de gym en ons materiaal.
Volg aanwijzingen op die gegeven worden, maak schoon wat je gebruikt hebt, en neem al je spullen weer
mee aan het einde van de les.
Gevonden voorwerpen
We hebben geen ruimte om gevonden voorwerpen op te slaan. We posten gevonden voorwerpen in de
Facebookgroep maar als ze niet geclaimd worden zullen we ze doneren aan de Kringloopwinkel aan de
overkant.

Personal Training
Inschrijven voor sessies
Personal Training sessies vinden plaats op afspraak. Deze afspraken kun je uitsluitend boeken via onze
Personal Training app “Trainin”.
Deadline voor aanmelden en afmelden
Voor een PT sessie kun je je aanmelden tot 24 uur voor de start van de sessie. Je kunt je kosteloos
afmelden tot 48 uur voor de start van de sessie.
Te laat afmelden en No show
Als je niet kunt komen meld je je via de “Trainin” app af, ook als de termijn voor afmelden al voorbij is. De
personal trainer komt namelijk speciaal voor jou naar de gym. Bij te laat afmelden worden de kosten van
de sessie volleding in rekening gebracht.

CrossFit
Fundamentals
Elk abonnement start met ten minste één Fundamentals Personal Training sessie, ook als je al CrossFit
ervaring hebt. De prijs van de PT sessie is niet inbegrepen in het abonnementsgeld. Wanneer je het
Fundamentals PT Plan (voor één of meer sessies) tegelijk aanschaft met je CrossFit abonnement, ontvang
je 50% korting op de prijs van het Fundamentals PT Plan. Dit Plan heeft een maximale looptijd van 4
weken. De sessies moeten binnen deze vier weken opgenomen worden.
Inschrijven voor lessen
Zonder inschrijving via Sportbit kun je niet deelnemen aan een les. Op de bonnefooi naar de gym komen
geeft geen recht op toegang in de les, ook niet als er wel een plek is.
Deadline voor aanmelden en afmelden
Voor alle lessen geldt dat je je kunt je aanmelden tot 10 minuten voor de start van een les. Je kunt je
kosteloos afmelden tot 4 uur voor de les voor alle lessen behalve de lessen in de vroege ochtend
doordeweeks. Daarvoor geldt een afmeldtermijn van 9 uur voor aanvang van de les.
Te laat afmelden en No show
Als je niet kunt komen meld je je via Sportbit af, ook als de termijn voor afmelden al voorbij is. Zo komt er
een plek vrij voor je medesporters op de wachtlijst. Als je erg vaak niet op komt dagen, zullen wij jou
daarop aanspreken. Bij te laat afmelden wordt 1 credit afgeboekt en kan niet meer ingehaald worden.
Wachtlijst
Als de les vol is, kun je je inschrijven op de wachtlijst. Wanneer een plek vrijkomt, ontvangt iedereen op
de wachtlijst een e-mail en een notificatie in de Sportbit app. Wie het eerst reageert en zich inschrijft, kan
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aan de les deelnemen. Let op: dit gebeurt dus niet automatisch op volgorde van inschrijving op de
wachtlijst.

Inhaalcredits Sportbit
Na afloop van een volledige abonnementsweek, op zondagnacht, wordt gekeken of er credits over zijn
gebleven. Deze credits kun je nog vier weken gebruiken als extra credits bovenop de normale credits van
je abonnement. Na de einddatum van je abonnement kun je geen gebruik meer maken van eventuele
inhaalcredits.
Communicatie
Belangrijke berichten over uitgevallen lessen en ander belangrijk nieuws over de gym zullen we altijd via
Sportbit verzenden. Deze berichten worden per e-mail verstuurd, en zijn ook te lezen in de Sportbit app.
We hebben ook een besloten Facebookgroep: te vinden onder “CrossFit Amstelveen Community Page”. Je
kunt lidmaatschap verzoeken als je een geldig abonnement hebt. Als je Facebooknaam afwijkt van de
naam waaronder jij ingeschreven staat bij ons, kun je dat aangeven bij je aanvraag om lid te worden.
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