
Algemene Voorwaarden Newstyle Healthcenters 2021
Newstyle Healthcenters is een niet gesubsidieerd, particulier instituut voor recreatie, ontspanning en sport. Newstyle is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30264037. en in Leiden onder nummer 58780823.

1.  Inschrijving
Contracten met Newstyle zijn geldig vanaf de datum van ondertekening van het inschrijfformulier. Door de overeenkomst te ondertekenen verklaart het clublid zich
akkoord met de overeenkomst, inclusief de algemene voorwaarden. Tevens verklaart het clublid de huisregels binnen Newstyle te zullen naleven. Bij een geldige
inschrijving wordt aan het clublid tegen betaling een ledenpas uitgereikt. Inschrijving op een vestiging  kan niet zonder het tonen van een geldig legitimatiebewijs en
de bankpas van de rekening waarvan de betalingen gaan plaatsvinden. Tevens dient een machtigingsformulier voor autorisatie tot incasso te worden ingevuld en
ondertekend. Inschrijf- en administratiekosten zijn afhankelijk van het gekozen abonnement. De inschrijfkosten zijn eenmalig, zolang uw persoonsgegevens in het
ledenbestand geregistreerd blijven. Iedere wijziging in het lidmaatschap met betrekking tot het abonnement, zoals overstappen op een ander abonnement en
(tussentijdse) opzegging conform artikel 3., leidt tot € 2,50 administratiekosten. Bij inschrijving moeten de kosten van de eerste termijn, inschrijfgeld,
administratiekosten en de aanschafkosten voor de ledenpas worden voldaan. Het clublid is verplicht wijzigingen in persoonsgegevens en bankgegevens direct door te
geven aan Newstyle.

2. Minderjarigen
Bij Newstyle kan er worden gesport vanaf 14 jaar. Bij clubleden tussen de 14 en 18 jaar moet bij inschrijving altijd een ouderverklaring worden getekend. Tot en met
16 jaar dient er te worden gesport onder begeleiding van een ouder. Op basis van fysieke gesteldheid kan een fitness instructeur hierop een uitzondering maken. Het
advies van de Newstyle fitness instructeur, betreffende welke toestellen en apparatuur gebruikt mogen worden, is bindend. 

3. Beëindiging en opschorten abonnement
Het contract voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor de overeengekomen duur van het abonnement en gaat na deze periode stilzwijgend over in een
overeenkomst voor onbepaalde tijd die maandelijks opzegbaar is, met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen van het contract voor bepaalde
tijd moet minimaal 1 maand voor de laatste termijn gebeuren. Opzeggen kan aan de balie van elke Newstyle vestiging, door invulling van een uitschrijfformulier of via
een mail naar de ledenadministratie.
Het beëindigen van een abonnement is alleen mogelijk wanneer er geen betalingsachterstand is. Bij uitschrijving ontvangt u een uitschrijfbewijs of een
bevestigingsmail.Tussentijdse beëindiging van het contract kan alleen:
-op medische grond (met een doktersverklaring), met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand .
-bij verhuizing buiten een straal van 15 km rond een Newstyle vestiging (met een kopie van de inschrijving op het nieuwe adres), met inachtneming van een
opzegtermijn van 1 maand.
Hiervoor brengen wij tevens een afkoopsom van € 35,00 in rekening, plus administratiekosten.
Een 1 persoons onbeperkt sporten abonnement kan altijd worden opgeschort, wegens ziekte (bij meer dan 1 maand, met doktersverklaring) of wegens vakantie
(maximaal 12 weken per jaar, waarin maximaal drie handelingen). Opschorten buiten de 12 weken gaat in overleg.
Opschorten is niet van toepassing op abonnementen waar meerdere personen aan gekoppeld zijn, voordeeluren abonnementen, actieabonnementen en tijdens gratis
periodes. De prijs van een opschorting bedraagt € 5,00 per keer.

4. VIP pakket
Bij het aangaan van een abonnement, ontvangt u gedurende één termijn van 4 weken gratis het VIP pakket. U kunt gedurende deze periode besluiten of u dit pakket
wilt blijven gebruiken. Wilt u het pakket niet behouden, dan moet u dit binnen 4 weken na het afsluiten van het abonnement aangeven bij de balie of de
ledenadministratie. Het VIP pakket loopt daarna door gedurende de looptijd van uw abonnement. Wanneer uw abonnement overgaat in een contract voor onbepaalde
tijd kunt u uw VIP pakket abonnement maandelijks opzeggen, met inachtneming van een maand opzegtermijn.

5. Wijzigingen
Newstyle is ten allen tijde bevoegd de termijnen, openingstijden, het activiteitenrooster, de huisregels en de prijzen te wijzigen. Bij prijsverhogingen, behalve
wettelijke prijsverhogingen en de normale jaarlijkse indexering,  en bij andere wijzigingen van betekenis ten nadele van het clublid, heeft deze het recht de
overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden, waarbij het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald. Administratiekosten,
afkoopsommen of dergelijke zijn in zulke gevallen niet van toepassing.

6. Boete bij het niet nakomen van reserveringen bij groepslessen
Voor het reserveren van groepslessen kan je je tot 2 weken vooruit opgeven, tot maximaal 3 keer voor dezelfde les op dezelfde vestiging.
Bij het niet tijdig afmelden, dat is één uur voor aanvang van een  gereserveerde groepsles, ontvangt u een eerste keer een waarschuwing. Vanaf een tweede keer niet
tijdig afmelden is een boete verschuldigd van telkens € 9,50. Deze boete wordt per incasso geïnd.

7. Acties
Newstyle heeft het recht acties te voeren en kortingen aan te bieden. Alle nieuwe leden en leden, die langer dan 6 maanden geen abonnement hebben afgenomen,
komen hiervoor in aanmerking. Onder Actieabonnementen vallen abonnementen die tegen een voordelig tarief of voorafgegaan door een gratis periode worden
aangeboden.  Wanneer de Actieabonnement overgaat in een contract van onbepaalde tijd, zie art. 3, vervalt de eventuele korting en is het 4 wekelijks tarief conform
de prijslijst van toepassing. Dit alles tenzij anders vermeld in de actievoorwaarden. Bij tussentijdse opzegging conform art. 3 a. en b. worden eventuele naar aanleiding
van acties of vooruitbetaling genoten kortingen teruggevorderd.

8. Betalingswijze
Betaling kan uitsluitend via een machtiging tot automatische incasso. Op de bankrekening van het clublid moet voldoende saldo staan. Lukt de automatische
afschrijving niet, dan kan het clublid tot de her-incasso de contributie aan de balie voldoen. Afrekenen van abonnementen waarop een 4 wekelijks tarief van
toepassing is, geschiedt op basis van een systematische calculatie. Dit houdt in dat bij een jaar overeenkomst, het aan het abonnement gekoppelde tarief in dertien
termijnen zal worden geïncasseerd.
Bij het niet tijdig voldoen van uw contributie of bij onrechtmatig storneren van uw verschuldigde contributie ontvangt u een ingebrekestelling voor de achterstallige
contributie. Bij het wederom niet voldoen van de openstaande posten binnen 14 dagen na de ingebrekestelling, bent u in verzuim en wordt de vordering op u uit
handen gegeven aan een incassobureau. De incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,00 exclusief de wettelijke rente
over het openstaande bedrag. Deze komen voor rekening van het clublid.

9. Aansprakelijkheid
Voor waardevolle voorwerpen is een kluisje beschikbaar. Newstyle aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van wat er in het kluisje wordt gedeponeerd. De
directie en het personeel zijn niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen of ongevallen die het clublid zouden kunnen overkomen.

10. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. Indien een bepaling uit het abonnement en/of algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de
geldigheid van de gehele overeenkomst aan.                         



Huis- en Sauna regels Newstyle Healthcenters 2021

Welkom bij Newstyle Healthcenters. Graag stellen wij je op de hoogte van onze huis- en saunaregels die gelden binnen alle locaties. Niet naleven van deze huisregels leidt tot
een waarschuwing. Bij een tweede waarschuwing kan je toegang tot de sportschool worden ontzegd.

Gedragsregels

In iedere vestiging van Newstyle Healthcenters geldt een rookverbod binnen de club zelf en in de onmiddellijke omgeving van de entree.
Het nuttigen van alcohol in  en in de directe omgeving van  de clubs is niet toegestaan.
Opvallende samenscholing en luid stemvolume in, en in de directe omgeving van, de clubs is niet toegestaan.
Discriminatie of belediging, vooral ook op basis van huidskleur, uiterlijk, geloofs- of levensovertuiging wordt afgewezen.
Wie zich hieraan schuldig maakt kan toegang tot de clubs worden ontzegd.
Het dragen van gepaste sportkleding is verplicht:
-In trainingsruimtes zijn uitsluitend voor de activiteit aan te merken sportschoenen toegestaan. Buitenschoeisel, slippers en sandalen zijn niet toegestaan.
-Het dragen van petjes, capachons en andere niet geloof gebonden hoofddeksels is niet toegestaan.
-Draag tijdens het sporten altijd een sportbroek en een sportshirt. Het shirt dient op het lichaam aan te sluiten en ten alle tijden de torso(buik, borst en schouderblad)
te bedekken.
Voor de groepsleszalen en de speciale krachtruimtes op o.a. de vestigingen Ambachtsweg en Zuilen kunnen andere regels van kracht zijn. Informeer bij twijfel aan de
balie wat op de club van jouw keuze van toepassing is.
Het meenemen van een sporttas of losse kleding artikelen, zoals jassen, in de fitnessruimtes is niet toegestaan; Deze dienen te worden opgeslagen in de daarvoor
aanwezige kluisjes of de daartoe aangewezen ruimte.
Privé bellen met mobiele telefoons is niet toegestaan in de fitnessruimtes.
Het gebruik van een droge en schone handdoek is verplicht op alle apparaten. Deze zijn eventueel te huur aan de balie.
Het is niet toegestaan anderen lastig te vallen of door gedrag anderen te storen tijdens hun training.
Het nuttigen van water/ frisdrank/sportdrank is alleen toegestaan middels een bidon of afsluitbare plastic fles.
Het is niet toegestaan in de lounge geserveerde drankjes of warme dranken mee te nemen naar de sportzalen of kleedkamers.
Het is niet toegestaan in de sportzalen en kleedkamers etenswaren te nuttigen; dit kan wel in de lounge.
Het is verplicht afval in de vuilnisbakken te deponeren.

Regels apparatuur

De fitnessapparatuur dient op een verantwoorde en veilige manier te worden gebruikt, fitnessinstructeurs geven uitleg.
De fitnessapparatuur dient na gebruik weer in de ruststand te worden geplaatst en losse onderdelen (gewichten, halters e.d.) dienen na afloop van de training op hun
plaats te worden teruggelegd.
Losse gewichten mogen niet op de grond worden gegooid, maar altijd rustig neergelegd.
Het is niet toegestaan fitnessapparatuur onnodig bezet te houden; pauzeren kan in de lounge.

Overige regels

Het is verplicht de ledenpas voorafgaand aan de training te scannen; geen ledenpas betekent geen training.
Bij het opzettelijk toebrengen van schade aan eigendommen van Newstyle worden de kosten verhaald op degene die de schade heeft veroorzaakt.
Newstyle Healthcenters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen die zich in of om het sportcentrum bevinden.

Voor de kleedkamers en sauna’s gelden de volgende regels

U dient zich voorafgaand aan het saunabezoek te douchen.
Het dragen van ondergoed of badkleding in de sauna is niet toegestaan; je kan jezelf bedekken met je handdoek.
Het is verplicht om op een handdoek te zitten of liggen.
Het is verplicht slippers te dragen in de sauna en douches.
Het is verplicht de vloeren van de kleedkamers droog te houden voor medesporters; zich afdrogen doet men in de doucheruimtes.
Het is verboden oliën of andere geurende middelen rechtstreeks over de stenen te sprenkelen, dit in verband met serieus brandgevaar.
In de sauna’s wordt op gepaste toon en met gepast taalgebruik gesproken.
Je houdt er rekening mee dat mede-saunagebruikers je kunnen aanspreken op de hierboven vermelde regels; je wordt geacht, bereid te zijn om zo nodig je
handelingen en je gedrag aan te passen.
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