
Algemene voorwaarden Iepenloft Fitness 

1. De minimale lidmaatschapsduur bij Iepenloft Fitness is  1 maand. Het lidmaatschap is 

maandelijks opzegbaar. Afhankelijk van de abonnementsvorm kan de minimale 

lidmaatschapsduur langer zijn dan de eerder genoemde duur van 1 maand.  

2. Opzegging dient schriftelijk/gemaild voor de 10e van de maand gedaan te worden om in de 

lopende maand het lidmaatschap te beëindigen. Opzeggingen die na de 10e van de maand 

ingediend worden, beëindigen het lidmaatschap op de laatste dag van de daarop volgende 

maand. De eerste opzegmogelijkheid is voor de 10e van de laatste maand van de minimale 

afgesproken lidmaatschapsduur.  

3. De inschrijfkosten zijn standaard €17,95 tenzij anders overeengekomen.  

4. Acties en kortingen die zijn aangeboden bij het aangaan van een nieuw lidmaatschap worden 

uiterlijk verrekend in de 3e maand van het lidmaatschap, mits voldaan is aan de gestelde 

voorwaarden van de actie.  

5. In geval van zwangerschap of langdurige blessure kan het lidmaatschap maximaal 6 maanden 

gepauzeerd worden, op vertoon van een bewijs van de behandelende arts/fysiotherapeut. 

Bij de hervatting van het lidmaatschap hoeven dan geen inschrijfkosten betaald te worden. 

6. Het lidmaatschap kan maximaal 3 maanden gepauzeerd worden zonder opgaaf van reden. 

Hiervoor worden €5,- administratiekosten in rekening gebracht. Na 3 maanden wordt het 

lidmaatschap en de inning van abonnementskosten automatisch hervat. Het verzoek dient 

voor de 10e van de maand schriftelijk ingediend te zijn.  

7. De abonnementskosten worden op de 1e van de maand vooraf per automatisch incasso bij 

het lid van de rekening afgeschreven.  

8. Bij terugboeking brengen we €5,- administratiekosten in rekening plus eventuele incasso-

kosten en/of juridische kosten bij het niet nakomen van betaling.  

9. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kunnen incasso- en/of juridische kosten 

boven op het verschuldigde bedrag in rekening gebracht worden.  

10. Iepenloft Fitness is een sport community waarin iedereen welkom is. Er is geen ruimte bij 

Iepenloft Fitness voor racisme, discriminatie of enig andere wijze van ongelijke behandeling. 

Het staat Iepenloft Fitness vrij om het lidmaatschap eenzijdig per direct op te zeggen 

wanneer zij achten dat een lid de waardes van de community niet respecteert.  

11. Iepenloft Fitness is niet aansprakelijk voor het verlies, diefstal of schade aan eigendommen 

van de leden.  

12. Het deelnemen aan de lessen, trainingen, workshops en clinics van Iepenloft Fitness is op 

eigen risico.  


