
Algemene voorwaarden

01  Wijzigingen dienen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, minimaal één maand 
 voorafgaand aan de eerste dag van een nieuwe betaalperiode en daarbij rekening  
 houdend met de minimale contractduur. Het lid is hiervoor zelf verantwoordelijk.
02  Abonnementen zijn voor een minimaal aantal weken, zoals aangegeven in de 
 overeenkomst. De opzegging dient in alle gevallen schriftelijk en met handtekening
 te geschieden. De opzegtermijn bedraagt één maand, uiterlijk vóór de eerste dag 
 van de nieuwe betaalperiode. Zonder schriftelijke opzegging loopt de contributie 
 door, ook bij acties. Studentenacties kunnen niet voortijdig worden beëindigd.
03  Speciale studentenacties worden na afloop van de actieduur automatisch omgezet
 in een studentenabonnement voor onbepaalde tijd, totdat het abonnement wordt 
 opgezegd volgens punt 02 van de algemene voorwaarden. Een speciale studenten-
 actie eindigt wel automatisch indien er in de overeenkomst uitdrukkelijk een
 einddatum is opgenomen.
04  De betaling van de contributie geschiedt via automatische incasso vóór de dag
 van de nieuwe betaalperiode. Indien de incasso wordt gestorneerd, brengen wij 
 € 5,00 administratiekosten in rekening. Indien geen tijdige betaling wordt ont-
 vangen, is de klant zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een 
 rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente, gerekend 
 vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling. Alle aan de invordering ver-
 bonden kosten zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incasso-
 kosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van 
 € 150,00.
05  Het lid machtigt hierbij mac SportsClub om van het opgegeven rekeningnummer 
 de contributie af te schrijven. Bij het niet akkoord zijn met de afschrijving, kunt u 
 deze eventueel binnen 30 dagen terug laten storten.
06  De borg voor het pasje is € 12,50. Na beëindiging van het lidmaatschap dient u 
 het pasje binnen twee maanden onbeschadigd te retourneren. Na ontvangst door 
 mac ontvangt u de borg binnen 14 dagen op uw rekening. Bij beschadiging van het 
 pasje worden kosten in rekening gebracht.
07  Bij inschrijving wordt entreegeld (€ 19,95 0f € 9,95) in rekening gebracht. Zodra 
 een hernieuwd abonnement wordt aangeschaft, wordt telkens € 9,95 in rekening 
 gebracht, tenzij het nieuwe abonnement direct aansluit op een bestaand 
 abonnement.
08  mac SportsClub is gesloten op de gebruikelijke feestdagen (inclusief Carnaval).
 De contributie loopt dan door. Tijdens de zomermaanden en de maanden 
 december en januari hanteren we aangepaste openingstijden en lesroosters.
09  Sporten zonder abonnement of met een verlopen abonnement is niet toegestaan. 
 Een boete van € 50,00 wordt opgelegd aan mensen die zich hier toch schuldig
 aan maken. Het tijdig verlengen van het abonnement is de verantwoordelijkheid 
 van het lid zelf.
10  Indien het lid een afgesproken Personal Training of voedingsconsultatie moet 
 afzeggen, dient dit minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren. Aan afzeggen binnen 
 24 uur voor de Personal Training of voedingsconsulent zijn kosten verbonden.
11  Het lid geeft mac SportsClub toestemming om zijn/haar persoonsgegevens op
 te nemen in de administratie en te gebruiken voor contacten met het lid. mac 
 SportsClub houdt zich aan de AVG-wetgeving. Het privacy statement is verkrijg-
 baar aan de balie.
12  Het abonnement is niet overdraagbaar aan derden.
13  mac SportsClub is nooit aansprakelijk voor persoons- en zaakschade, immateriële
 schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.) en andere 
 indirecte schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove 
 schuld of opzet van mac SportsClub. Alle op de website(s) van mac SportsClub 
 gegeven adviezen of gedane mededelingen en opgaven over onder meer de 
 eigenschappen van door mac SportsClub te leveren diensten zijn geheel vrij-
 blijvend en worden zonder enige garantie gegeven. Voor enige directe of indirecte 
 schade voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering is mac 
 SportsClub niet aansprakelijk.
14  In alle gevallen waarin mac SportsClub gehouden is tot betaling van schade-
 vergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief BTW) van 
 de geleverde diensten in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de 
 schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van mac Sports-
 Club, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in 
 het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
15  Iedere vordering op mac SportsClub, tenzij deze door mac SportsClub is erkend, 
 vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
16  De aansprakelijkheidsbepalingen gelden onverminderd de rechten die de 
 consument op grond van de wet heeft en waarvan niet afgeweken mag worden.
17  Huisregels: Draag tijdens het sporten schone, non-markering binnen sport-
 schoenen. Schoenen die buiten worden gebruikt zijn niet toegestaan. Laat tassen, 
 jassen en kleding achter in de kleedkamers of kluisjes. Neem altijd de mac 
 SportsClub ledenpas mee en check in voordat u gaat sporten. Het gebruik van een 
 handdoek tijdens het sporten is verplicht. Een volledig overzicht van de huisregels 
 is te verkrijgen aan de balie.
18  Indien mac SportsClub vanuit overheidswege tijdelijk noodgedwongen de deuren 
 moet sluiten (bijvoorbeeld in het geval van een pandemie), dan loopt het lidmaat-
 schap automatisch door. Er is geen recht op restitutie van het abonnementsgeld. 
 mac SportsClub doet een uiterste inspanning om tijdens een tijdelijke, nood-
 gedwongen sluiting een vervangend sport- en yoga-aanbod te verzorgen.
19  mac SportsClub is gerechtigd om van Athletic en yoga groepslessen beeld- en/of 
 geluidsopnamen te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor een recht-
 streekse stream en/of video’s. Leden geven toestemming deze beelden te ge-
 bruiken. Degenen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden 
 op enige vergoeding. 

Terms and conditions

01  Changes must be made in writing, at least one month prior to the first day of a new 
 payment period, taking into account the minimum contract duration. The member 
 is responsible for this.
02  Memberships are for a minimum number of weeks, as indicated in the agreement. 
 The cancellation must be in writing and with signature. The cancellation period 
 is one month, no later than the first day of the new payment period. The member
 ship fee continues without written notice, even with promotions. Student deals 
 cannot be terminated prematurely.
03 Special student deals are automatically converted into a student membership for
 an indefinite period at the end of the promotion period, until the membership is 
 cancelled in accordance with number 02 of the general terms and conditions. 
 A special student deal does end automatically if an end date is explicitly included 
 in the agreement.
04  Payment of the membership fee is via direct bank transfer before the day of the 
 new payment period. If the direct debit is reversed, we will charge € 5.00 admini-
 stration costs. If no payment is received on time, the customer will have to pay 
 interest on the invoice amount equal to the statutory commercial interest, calcu-
 lated from the due date up to and including the day of payment, without further 
 notice of default. All costs associated with the collection of the late payment will 
 have to be paid by the member. The extra costs are at least 15% of the amount  
 to be collected, with a minimum of € 150.
05 The member hereby authorizes mac SportsClub to automatically deduct the 
 membership fee from account number. If you do not agree with the charge, you 
 can have it refunded within 30 days.
06  The deposit for the pass is € 12.50. After termination of the membership, you 
 must return the card undamaged within two months. After receiving the card, mac 
 will return the deposit on your account within 14 days. Costs will be charged if the 
 card is damaged.
07  An entrance fee (€ 19.95 & € 19,95) will be charged upon registration. As soon as a 
 renewed membership is purchased, € 9,95 will be charged each time, unless the 
 new membership directly follows the existing membership.
08  mac SportsClub is closed on the usual public holidays (including Carnaval).
 The membership fee will then stay in place. During the summer months and the 
 months December and January, we adjust our opening hours and group class 
 schedules.
09  Working out without a membership or with an expired membership is not allowed. 
 A fine of € 50 is imposed on people who don’t have a valid membership. The timely 
 renewal of the membership is the responsibility of the member.
10 Cancellation of a scheduled Personal Training or food consultation must be done 
 at least 24 hours in advance. There are costs if the cancellation of the Personal 
 Training or food consultation is within 24 hours of the start.
11  The member gives mac SportsClub permission to include his/her personal data 
 in the administration and use it for contacts with the member. mac SportsClub 
 follows all guidelines for the GDPR legislation. Our privacy statement is available 
 at the front desk.
12 The membership is not transferable to someone else.
13  mac SportsClub is never liable for personal and property damage, immaterial
 damage, consequential damage (loss of income, stagnation damage, etc.) and 
 other indirect damage, caused by whatever cause, unless there is gross negligence 
 or intent on the part of mac SportsClub. All advice given on the website(s) of 
 mac SportsClub or notifications and statements made about, among other things, 
 the characteristics of services to be provided by mac SportsClub are entirely 
 without obligation and are given without any guarantee. For any direct or indirect 
 loss arising from information provided - like consultancy - mac SportsClub is not 
 liable.
14  In all cases in which mac SportsClub is obliged to pay compensation, this amount 
 will never be higher than the invoice value (excluding VAT) of the services provided 
 in connection with the damage that has been caused. If the damage is covered by 
 the business liability insurance of mac SportsClub, the compensation will also 
 never exceed the amount actually paid out by the insurer in the case.
15 Any claim against mac SportsClub, unless it has been acknowledged by mac 
 SportsClub, will expire 12 months after the claim arose.
16  The liability provisions apply without prejudice to the rights that the consumer has 
 by law and they will not be deviated from.
17  House Rules: Wear clean, non-marking indoor athletic shoes while working out. 
 Shoes that are used outside are not allowed. Leave bags, coats and clothes in the 
 changing rooms or lockers. Always take your mac SportsClub membership card 
 with you and check in before you work out. The use of a towel during working out is 
 mandatory. A complete overview of the house rules is available at the front desk. 
18  If mac SportsClub is forced to temporarily close its doors due to government 
 measurements (for example in the event of a pandemic), the membership will 
 continue automatically. There is no right to a refund of the membership fee. mac 
 SportsClub does the best possible effort to provide an alternative for Athletic and 
 yoga during a temporary, forced closure. 
19  mac SportsClub is entitled to use Athletic and yoga group lessons for images and/
 or to make or have video and sound recordings and to use these images for a live  
 stream and/or video. Members give permission to use these images use. Those 
 who appear in the recordings cannot assert any rights on any compensation.
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