Algemene Voorwaarden Fitness
1. Algemeen
1.1 De klant dient Zuiver op de hoogte te stellen indien de contactgegevens (adres, telefoonnummer,
e-mail, e.d.) wijzigen.
1.2 Zuiver heeft het recht om de faciliteiten te sluiten met een maximum van 14 dagen per jaar (m.u.v.
feestdagen) zonder dat daarvoor enige compensatie verschuldigd is.
1.3 Zuiver behoudt zich het recht om het groepslesrooster te wijzigen zonder dat hieraan door het lid
enig recht kan worden ontleend.
1.4 Het lid dient zich te houden aan de huisregels van Zuiver welke terug te vinden zijn op
www.zuiveramsterdam.nl.
1.5 De directie behoudt zich het recht voor toegang te weigeren. Zodra iemand zich niet aan de
reglementen houdt c.q. de reglementen overtreedt, heeft Zuiver de mogelijkheid de betreffende
persoon de toegang te ontzeggen, zonder dat de betrokken persoon recht heeft op restitutie van
reeds betaald lidmaatschapsgeld.
2. Het lidmaatschap
2.1 Met de ondertekening van het fitness inschrijfformulier heeft de klant recht op het gebruik van de
faciliteiten van Zuiver zoals bedoeld in het programma waarnaar verwezen is op het formulier en
tegen het tarief zoals op het formulier vermeld.
2.2 Recht op het gebruik van de faciliteiten van Zuiver geldt alleen voor houders van een geldig – op
naam gesteld – Zuiver polsbandje voorzien van een digitale foto. Het lidmaatschap is
persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
2.3 Het lidmaatschap wordt na het einde van de lidmaatschapsperiode steeds stilzwijgend verlengd met
een maand.
2.4 Bij afsluiting van een lidmaatschap met een vooraf vastgestelde periode, dient de klant altijd
minimaal het aantal contractueel vastgestelde maanden te voldoen. Kortingsacties worden niet in
mindering gebracht op het te betalen aantal maanden.
2.5 Bij een opzegging na de eerste lidmaatschapstermijn zoals beschreven op de voorzijde wordt het
lidmaatschap beëindigd per de laatste van de maand volgend op de maand van de opzegging.
2.6 Indien men het lidmaatschap na de eerste lidmaatschapsperiode niet wenst te verlengen, dan dient
men dit schriftelijk d.m.v. een beëindigingsformulier (te verkrijgen bij de receptie) of per e-mail
kenbaar te maken. Mondelinge opzeggingen worden niet verwerkt.
2.7 Het lid ontvangt een bewijs van opzegging na inlevering van het beëindigingformulier. De
lidmaatschapsbijdragen dienen voor het einde van het lidmaatschap te worden voldaan. Na
beëindigingdatum van het lidmaatschap blijft de nog niet voldane lidmaatschapsbijdrage
verschuldigd en kan per datum van opeisbaarheid worden verhoogd met wettelijke rente.
2.8 De maandelijkse lidmaatschapsbijdrage wordt in geval van automatische incasso vooraf rond de 27e
van de maand automatisch afgeschreven van het door u opgegeven banknummer. In geval van
voldoening van het lidmaatschapsgeld a contant vooruit, is dit artikel niet van toepassing.
2.9 De klant dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de lidmaatschapsbijdrage. Indien
Zuiver zich genoodzaakt ziet incassomaatregelen te treffen, komen naast de wettelijke rente alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte rekening van het lid.
2.10 Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap gedurende de vaste overeengekomen
contractperiode is niet mogelijk. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden beëindigd door het

inleveren van een schriftelijke opzegging bij de receptie van Zuiver met in achtneming van een
opzegtermijn van één kalendermaand voor einddatum van het contract. Restitutie van betaalde
lidmaatschapsbijdrage is niet mogelijk.
2.11 Lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk stopgezet worden, m.u.v. blessures/ziektes waar een
doktersverklaring voor overhandigd kan worden. De minimale duur van een bevriezing is één
kalendermaand en de maximale duur is 3 kalendermaanden.
2.12 Wijzigingen in uw lidmaatschap dienen voor de 20ste van de maand doorgegeven te worden,
indien de wijzigingen de volgende maand dienen te zijn verwerkt. Alle wijzigingen na de 20ste van
de maand kunnen pas de maand volgend op de aankomende maand in werking gezet worden.
2.13 Zuiver behoudt zich het recht 1 keer per kalenderjaar de lidmaatschapsbijdrage te verhogen.
2.14 Studenten die in aanmerking willen komen voor een studentenlidmaatschap (gereduceerd
tarief) dienen jaarlijks een actueel bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling te tonen.
Indien hier wijzigingen in plaatsvinden dient u dit door te geven via sales@zuiveramsterdam.nl.
Indien er geen actueel bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling getoond kan worden
behoud Zuiver zich het recht het studentenlidmaatschap automatisch om te zetten naar het
volledige lidmaatschap.
3 Lidmaatschappen inclusief toegang tot de Spa van Zuiver
3.1 Voor alle fitnesslidmaatschappen die toegang geven tot de spa faciliteiten van Zuiver gelden de
volgende specifieke voorwaarden;
3.1.1 Het is verplicht een spa bezoek vooraf te reserveren via de fitness Zuiver app
3.1.2 Het is niet toegestaan om meer dan 1 reservering gelijktijdig te maken. Bij misbruik hiervan
wordt de toegang tot de spa ontzegd.
3.1.3 Toegang tot de spa geldt 7 dagen per week, enkel tussen 10.00 en 13.00 uur en tussen 19.00
en 22.30 uur.
3.1.4 Er geldt een maximale verblijfsduur van 2 uur per bezoek. Bij het overschrijden van de
toegestane tijd wordt een volledige entree in rekening gebracht.
3.1.5 Op drukke dagen en/of tijdens vakantieperiodes behoudt Zuiver zich het recht voor om een
maximale capaciteit (allotment) toe te kennen aan de beschikbaarheid.
3.1.6 Zuiver behoudt zich het recht voor te allen tijden wijzigen in het lidmaatschap te mogen
doorvoeren.
3.1.7 Alle op de spa van toepassing zijnde huisregels en voorwaarden zijn van kracht voor fitnessleden

