Algemene voorwaarden STRYVE

Artikel 1 - Definities
1. STRYVE: Hardloopcentrum STRYVE, gevestigd te Nijmegen de Kanunnik
Mijllinckstraat 75 onder KvK nr. 82363323.
2. Lid: degene met wie STRYVE een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: STRYVE en lid samen.
4. (Sport)Activiteiten: trainingen (krachttraining, looptraining, personal training en
fysieke testen) die u volgt bij STRYVE.
Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen
enerzijds een lid die deelneemt aan een hardloop en/of krachttraining, online
hardloopbegeleiding of hardloopkeuringen, aangeboden door of namens STRYVE.
Op iedere activiteit, dus ook indien er geen overeenkomst is gesloten,
(bijvoorbeeld in geval van een proefles van STRYVE) zijn deze voorwaarde van
toepassing verklaard.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 3 - Inschrijving

1. De inschrijving van het lid bij STRYVE komt tot stand op het moment dat het lid
alle verzochte informatie zoals weergegeven op de site (www.stryve.nl) heeft
ingevuld. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is
tussentijds conform artikel 7 van deze algemene voorwaarden opzegbaar.
2. De door het lid ingevulde gegevens en deze algemene voorwaarden vormen
gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van STRYVE
en het lid en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen,
afspraken en alle andere correspondentie.
3. Het lid zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan STRYVE aangeeft dat deze
wenselijk zijn of waarvan het lid redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor
de uitvoering van de inschrijving noodzakelijk zijn – tijdig aan STRYVE worden
verstrekt.
4. De inschrijving is persoonsgebonden en het lid is niet gerechtigd de rechten en
plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten
inschrijving geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
5. Indien een lid een abonnement bij Stryve heeft afgesloten, dan is het lid
gerechtigd om gedurende veertien (14) dagen na het afsluiten van het
abonnement het abonnement te herroepen.
6. Indien het lid het abonnement conform artikel 3.5 herroept, dan ontvangt het lid
alle door het lid aan STRYVE gedane betalingen retour, tenzij het lid reeds gebruik
heeft gemaakt van de faciliteiten van STRYVE en/of een Activiteit van STRYVE
heeft bijgewoond.

Artikel 4 - Wijziging van de overeenkomst
1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig
blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in
onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Artikel 5 – Prijzen en betaling
1. De abonnementskosten voor het maandelijkse gebruik van de diensten van
STRYVE dienen voorafgaand aan het gebruik daarvan aan STRYVE te zijn
voldaan.
2. Betalingen die reeds door het lid zijn gedaan worden niet gerestitueerd, tenzij
sprake is van een rechtsgeldige herroeping door het lid in de zin van artikel 3.5.
3. Alle prijzen die STRYVE hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die
anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan STRYVE te allen tijde wijzigen.
4. De door het lid verschuldigde abonnementskosten voor het gebruik van de
diensten van STRYVE, welke diensten als gevolg van omstandigheden welke buiten
de macht van STRYVE liggen niet of niet volledig kunnen worden gebruikt, zullen
niet worden gerestitueerd.

Artikel 6 - Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt het lid niet binnen de overeengekomen termijn, dan is STRYVE gerechtigd
een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat het lid in
verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt
gerekend.
2. Wanneer het lid niet tijdig betaalt, mag STRYVE zijn verplichtingen opschorten
totdat het lid aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
3. Weigert het lid zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door
STRYVE, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan STRYVE te
betalen.

Artikel 7 - Opzeggen overeenkomst
1. Het lid kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is
aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van
één (1) maand.
2. Het lid kan het abonnement met inachtneming van het opzegtermijn schriftelijk
opzeggen door te mailen naar info@stryve.nl. Na opzegging ontvangt het lid
binnen veertien (14) dagen een bevestiging per mail van STRYVE.
3. Het recht op herroeping vervalt zodra het lid deelneemt aan een training voordat
de termijn veertien (14) dagen is verstreken.
4. STRYVE heeft het recht om het abonnement met onmiddellijke ingang op te
zeggen, indien:
– Het lid zich naar de mening van STRYVE schuldig maakt aan ontoelaatbaar
gedrag;
– Als het lid de regels van STRYVE stelselmatig overtreedt.

Artikel 8 – Meldplicht relevante medische informatie
1. Het lid moet fit zijn bij aanvang van de (Sport)Activiteiten. Deelnemer dient hierbij
in voorkomende gevallen een verklaring van haar/zijn (huis)arts te kunnen
overleggen. Deze verantwoordelijkheid ligt expliciet bij het lid, aangezien deze
het beste zijn medische gezondheid kan inschatten.
2. Het lid dient in het eventuele intakegesprek alle medische of fysieke gegevens
die hem of haar bekend zijn en van belang kunnen zijn voor verantwoorde
deelname aan een Activiteit aan STRYVE mede te delen. Hiervan kunnen
aantekeningen worden gemaakt door STRYVE. STRYVE zal te allen tijde
vertrouwelijk omgaan met deze informatie.
3. Het lid is verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens of
na de Activiteit onverwijld te melden aan STRYVE, evenals veranderingen in
lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst, voor zover
relevant na verstrijken van de overeenkomst, doch niet later dan 1 week na
verstrijking van de overeenkomst.
4. Bij bestaande medische klachten, maar ook tijdens de periode van de looptijd
van de overeenkomst zich aandienende lichamelijke klachten, dient het lid direct
te overleggen met zijn of haar huisarts/specialist/fysiotherapeut en zal alleen met
een positief advies van de huisarts/specialist/fysiotherapeut deelnemen aan de
Activiteit. Dit advies zal te allen tijde schriftelijk aangetoond moeten worden door
het lid.
5. Is er sprake van een ernstige blessure of moet u een operatie ondergaan, dan is
het mogelijk de overeenkomst (indien u een abonnement heeft) tijdelijk stop te
zetten, mits dit tijdig wordt aangegeven bij STRYVE.
Artikel 9 - Aansprakelijkheid STRYVE
1. Deelname aan (Sport)Activiteiten geschiedt op eigen risico.
2. Zowel STRYVE als haar medewerkers zijn niet aansprakelijkheid voor materiele
en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van het
lid en/of derden.
3. STRYVE en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor
schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.
4. STRYVE is niet aansprakelijk op het moment dat het lid op enigerlei andere
wijze (lichamelijke, dan wel geestelijke) schade lijdt en deze schade te wijten is
aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijk door STRYVE, of instructeurs
in dienst van STRYVE, gegeven instructies.
5. Het lid doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar
recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit
overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een
Activiteit is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.
6. Alle afbeeldingen, foto’s en omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief
en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of
opschorting van enige verplichting.
Artikel 10 – Persoonsgegevens en privacy beleid
1. Het lid is zich bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan STRYVE
verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en emailadres.

2.

3.

4.
5.

6.

STRYVE gebruikt de gegevens alleen om de overeenkomst met een lid zo snel
en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal STRYVE deze gegevens
uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van het Lid.
STRYVE zal de gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan
derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de
overeenkomst.
De werknemers van STRYVE en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht
om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.
De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door STRYVE gebeurt
conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). STRYVE zal alle data
van het lid op schriftelijk verzoek van het lid vernietigen.
De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring.

Artikel 11 - Uitvoering van de overeenkomst
1. STRYVE voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. STRYVE heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te
laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na
schriftelijk akkoord en betaling door het lid.
4. Het is de verantwoordelijkheid van het lid dat STRYVE tijdig kan beginnen aan de
uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12 - Klachten
1. Beantwoordt een verleende dienst niet aan hetgeen het lid redelijkerwijs van de
overeenkomst mocht verwachten, dan dient het lid STRYVE daarvan zo spoedig
mogelijk, doch in ieder geval binnen één (1) maand na constatering van de
tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
2. Het lid geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming, zodat STRYVE in staat is hierop adequaat te reageren.
3. Het lid dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst
tussen partijen.
4. STRYVE beantwoordt de door het lid ingediende klacht zo spoedig mogelijk,
maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst.
Artikel 13 - Wijziging algemene voorwaarden
1. STRYVE is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal STRYVE zoveel mogelijk vooraf met het lid
bespreken

Opgesteld op 30 maart 2021.

