Het huisreglement van Fit Control De Panne is opgesteld om de veiligheid, rust, orde en
hygiëne in het sportcentrum te waarborgen, met als doel iedereen een aangenaam en
correct verblijf te garanderen. Het reglement geldt voor alle bezoekers van Fit Control De
Panne. Door de aankoop van een lidmaatschap of toegangsticket aanvaardt de bezoeker de
verplichtingen, aanwijzingen en voorschriften, inclusief de mondeling meegedeelde
aanwijzingen en richtlijnen meegegeven door het toezichthoudend en begeleidend
personeel.

Leden gaan een overeenkomst aan met BV Fit Control de Panne (Veurnestraat 70 , 8660 De
Panne). Fit Control De Panne is een private sportclub en stelt zijn ruimte en accommodatie
ter beschikking van haar leden voor fitness en groepslessen. Bij ondertekening van het
huisreglement bevestigd men kennisname en aanvaarding van alle algemene voorwaarden
en het volledige huishoudelijke reglement.

——————————————————-

Het lidmaatschap

1. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen mits schriftelijk akkoord van BV
FIT CONTROL DE PANNE overgedragen worden.
2. De fitnessruimte is enkel toegankelijk voor leden vanaf 16 jaar.
3. Vanaf 14 jaar kan men een lidmaatschap aangaan bij Fit Control De Panne, maar enkel
met een schriftelijke toelating van de ouders/voogd, het volgen van een vooropgesteld
sportschema is verplicht tot de minderjarige 16 jaar is. En de minderjarige heeft enkel
toegang tot de club tijdens de bemande openingsuren. Als de minderjarige een SNS
lidmaatschap heeft dan dient hij de voorwaarden van SNS en huisregels van BV FIT
CONTROL DE PANNE te respecteren.

Betalingen
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1. Bij ieder lidmaatschap betaalt men €5,00 voor de persoonlijke lidkaart en vanaf een
lidmaatschap van 3 maanden of een lidmaatschap van onbepaalde duur wordt er een
éénmalige instapkost van €30,00 betaald.
2. De lidmaatschapsovereenkomst van bepaalde duur dient onmiddellijk en in 1 keer
betaald te worden.
3. Een lidmaatschap van onbepaalde duur wordt via domiciliëring maandelijks vooruit
betaald met uitzondering van de eerste instapmaand en de instapkost. Dit betaald men
ter plaatse.
4. Lidmaatschappen worden niet terug betaald of vroegtijdig stopgezet. Zie uitzonderingen
bij stopzetten lidmaatschap.
5. Wanneer een maandelijkse domiciliëring niet uitvoerbaar is, of bij het ontbreken van
betaling binnen de maand na de vervaldatum, kan BV FIT CONTROL DE PANNE deze
wanprestatie opvatten als een eenzijdige verbreking van de overeenkomst.
6. Bij verbreking van deze overeenkomst (o.a. annulatie / wanbetaling) heeft de niet
verbrekende partij recht op een verbrekingsvergoeding van 30% op het overeengekomen
bedrag of de nog lopende abonnementsduur, onverminderd het recht om hogere schade
te bewijzen. In geval van bewezen overmacht zijn de betrokken partijen ontslagen van
het betalen van een verbrekingsvergoeding. Verkochte of geleverde goederen worden niet
terugbetaald of geruild.
7. Alle betalingen worden verricht op de zetel van BV FIT CONTROL DE PANNE.
8. Bij wanbetaling of bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn wordt van
rechtswege en zonder ingebrekestelling, een nalatigheid intrest van 12% aangerekend
met een schadebeding t.b.v. 15% van het factuurbedrag, met een minimum van €50,00.
Indien de klant een bedrag te vorderen heeft van BV FIT CONTROL DE PANNE, zullen
dezelfde verwijl interesten en hetzelfde schadebeding van toepassing zijn.

Beëindiging lidmaatschap

1. Het lidmaatschap van bepaalde en onbepaalde duur wordt steeds aangegaan voor een
minimale periode zoals vermeld in de overeenkomst.
2. Opzeggingen van lidmaatschappen van onbepaalde duur dienen schriftelijk en minstens
1 maand voor de einddatum te gebeuren.
3. Na de minimale periode van 12 maanden wordt het lidmaatschap van onbepaalde duur
automatisch verlengd voor onbepaalde duur met dezelfde opzegmogelijkheden. (Zie
punt 2)
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4. De klant kan lopende de overeengekomen contractperiode (lidmaatschappen van
bepaalde en onbepaalde duur) de overeenkomst vroegtijdig beëindigen, zonder kosten,
in geval van ziekte en/of blessure, doch onder strikte voorwaarde dat de klant binnen de
8 dagen na vaststelling van de blessure en/of ziekte door een geneesheer, een
doktersattest overmaakt aan BV Fit Control De Panne.
5. Bij gebreke hieraan blijven de abonnementsbijdragen van onbepaalde duur
lidmaatschappen verschuldigd en lidmaatschappen van bepaalde duur doorlopen.
6. In geval van tijdelijke ziekte en/of blessure zal de overeenkomst opgeschort kunnen
worden tot op de door de geneesheer vermelde datum van einde blessure en of ziekte.
De overeenkomst zal vanaf dan terug hervat worden. De consument is vanaf dan
opnieuw de lidmaatschaps bijdragen voor zijn onbepaald duur contract verschuldigd.
7. Het stopzetten van de overeenkomst kan niet met terugwerkende kracht.

Schorsing lidmaatschap

1. In geval van een langdurige afwezigheid door reis, zwangerschap, ziekte, blessure of
letsel kan met schriftelijke toestemming van BV Fit Control De Panne het lidmaatschap
tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, geschorst worden en dit is enkel mogelijk na
het voorleggen van een doktersverklaring of ander deugdelijk bewijs.
2. Het bewijs dien minstens 8 dagen voor ingaan van de langdurige afwezigheid worden
overhandigd.
3. De overeenkomst kan met met terugwerkende kracht geschorst worden.
4. Doktersattesten die pas worden afgeleverd nadat de overeengekomen termijn van de
overeenkomst werd beëindigd of pas na ingebrekestelling of dagvaarding, kunnen niet
meer in aanmerking komen.

3 / 10

5. Een lidmaatschap zal nooit volledig terugbetaald worden, alsook niet het openstaande
bedrag. En dit voor geen enkele reden. Wel kan men onderling een akkoord geven om
het resterende lidmaatschap door te geven aan een persoon naar keuze. En dit enkel bij
het voorleggen van het rechtsgeldig document die aangeeft dat het voor medische
redenen of verhuis is.

Fit Control Lidkaart

1. Men dient een lidkaart van €5,00 aan te kopen en bij verlies een nieuwe te kopen. Dit
gebeurt tijdens bemande openingsuren aan de infobalie.
2. Zonder een actieve lidkaart kan u geen toegang krijgen tot de fitness. Dit zowel bij
bemande als onbemande openingsuren. Deze kan enkel opnieuw geactiveerd worden
tijdens de bemande openingsuren.
3. Bij elk bezoek dient men zich aan te melden bij de infobalie door de lidkaart te
scannen.
4. Het is ten strengsten verboden om de lidkaart te delen met derden. Deze is strikt
persoonlijk.
5. BV FIT CONTROL DE PANNE heeft het recht om bij misbruik van de lidkaart en/of het
lidmaatschap de toegang tot de club te weigeren en dit zonder enige terugbetaling of
compensatie van het lidmaatschap.

Openingstijden

1. BV Fit Control De Panne is bevoegd om de openingstijden tijdelijk of blijvend te
wijzigen.
2. BV Fit Control De Panne behoudt zich het recht voor om activiteiten of diensten weg te
laten, toe te voegen of uurregelingen/lesgevers te wijzigen.
3. De openingstijden tijdens de bemande en onbemande momenten dienen strikt
gerespecteerd te worden. Als dit niet gerespecteerd wordt dan kan BV FIt Control De
Panne uw lidmaatschap stoppen zonder enige terugbetaling of compensatie.
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Onbemande openingstijden

06u00 -08u00 onbemand
08u00 - 12u00 bemand
12u30 - 15u00 onbemand
15u00 - 21u00 bemand
21u00 - 22u00 onbemand
1. De club kan enkel betreden worden tijdens de onbemande openingsuren als het lid een
actief lidmaatschap heeft en zijn lidkaart kan scannen aan de deur.
2. Ieder lid moet zijn kaart scannen. Het meelopen met het vorig lid zonder te scannen
aan de deur wordt aanzien als een ernstige overtreding.
3. Tijdens de onbemande openingsuren gelden alle gedrags- en huisregels zoals tijdens
bemande openingsuren. Die hierboven als onder beschreven staan.
4. Er is een constante controlepost op de camerabewaking en zal een onmiddellijke
melding geven als er overtredingen gebeuren in de club.
5. Bij overtreding zal het lidmaatschap onmiddellijk stopgezet worden en het lid
geschorst. Hier zal geen compensatie voor gegeven worden.

Gedrag

1. In de fitnessruimte draagt men nette en gewassen sportkledij.
2. Het is verboden om volgende kledij te dragen: petten, jeansbroeken, lange loshangende
kledingstukken en een ontbloot bovenlijf.
3. Propere gepaste sportschoenen om te fitnessen zijn verplicht. Het is verboden om vuile
sportschoenen te dragen die men op straat draagt of tijdens andere outdoor sporten.
Dit voor de hygiëne als voor de toestellen.
4. Tijdens het trainen gebruikt men een handdoek op alle toestellen.
5. Alle toestellen en losse materialen dienen altijd ontsmet te worden door de daarvoor
voorzien doekjes en dit onmiddellijk na gebruik. Niet op het einde van de training.
6. Alle losse materialen dienen steeds na gebruik terug op hun plaats gelegd te worden.
7. Onsportief, brutaal, onverantwoord gedrag wordt niet getolereerd en zal altijd de
beëindiging van de overeenkomst tot gevolg hebben.
8. Het uitvoeren van verkoop- en/of promotieactiviteiten of het geven van Personal
Training diensten zijn niet toegestaan.
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9. Kleedkamers en douches moeten steeds netjes achtergelaten worden. De douches
moeten ook uitgedroogd worden.
10.Lockers kunnen niet gereserveerd worden, BV FIT CONTROL DE PANNE behoudt zich
het recht om iedere avond de lockers die nog gesloten zijn open te breken en de inhoud
te verwijderen.
11.Het gebruik en/of verhandelen van verdovende middelen is streng verboden.
12.Huisdieren krijgen geen toegang tot de club.
13.Roken en het gebruiken van alcohol is verboden.

Medische toestand

1. U verklaart als lid in goede gezondheid te verkeren en geen medische of andere redenen
te hebben die u kunnen verhinderen of kunnen beschadigen tijdens het sporten in onze
club.
2. Als u medische problemen heeft, maar fysieke inspanning mag doen, dan moet dit
steeds met het personeel van Fit Control gecommuniceerd worden en een sportschema
gevolgd worden die door Fit Control opgemaakt is en dit eventueel in samenspraak met
de behandelende arts.
3. Ook voorziet BV Fit Control De Panne een noodknop in de zaak waarmee u altijd contact
kan maken met een verantwoordelijke tijdens onbemande openingsuren.

Aansprakelijkheid
1. Behoudens dwingende wetgeving, zal BV Fit Control De Panne alleen aansprakelijk
kunnen gesteld worden voor schade die veroorzaakt is door haar grove fout of haar
opzettelijke fout.
2. De aansprakelijkheid van BV Fit Control De Panne blijft in elk geval beperkt tot de hoogte
van de aan de klant gefactureerde bedragen over een periode van de laatste zes
maanden voorafgaand aan het schadegeval.
3. Gelieve al uw waardevolle voorwerpen altijd op te bergen in de daarvoor bestemde
lockers. Noch BV Fit Control De Panne, noch haar medewerkers kunnen verantwoordelijk
gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het
grondgebied van de club.
4. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen. U wordt geadviseerd om
zich hiertoe treffend te verzekeren. Vraag meer info bij uw verzekeringsmakelaar.
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Geschillen
1. Op alle overeenkomsten met BV Fit Control De Panne is het Belgische recht van
toepassing.
2. Enkel de rechtbanken die gelegen zijn in het arrondissement van de zetel van BV Fit
Control De Panne zijn bevoegd om te oordelen over geschillen.

Privacyverklaring van BV Fit Control De Panne
1.

Algemeen

BV Fit Control De Panne hecht veel waarde aan de bescher ming van je
persoonsgegevens en jouw privacy.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over
hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BV Fit Control
De Panne houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
•
•
•
•
•

deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in
deze Privacyverklaring;
verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van je persoonsgegevens;
passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen
zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is
voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je
persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als BV Fit Control De Panne zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in
algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit
via onderstaande contactgegevens:
BV Fit Control De Panne
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Adres: Veurnestraat 70, 8660 De Panne
Emailadres: info@fitcontrol-depanne.be
Telefoonnummer: 058 41 13 36
KBO nr. BE0807.046.136
2.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door BV Fit Control De Panne verwerkt ten behoeve
van de volgende doeleinden en rechtsgronden :
-

om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van BV Fit Control de Panne
(uitvoering overeenkomst)
Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)

-

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van
jou vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:
• Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer,
e-mailadres
• Pe r s o o n l i j ke ke n m e r ke n : ge s l a c h t , geb o o r t e d a t u m , geb o o r t ep l a a t s ,
nationaliteit
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de
gegevens hebben verkregen.
3.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien
dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
• de verwerking van de boekhouding.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen dan diegene waarmee
we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van
jouw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit
wettelijk verplicht en/of toegestaan is.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier
toestemming voor geeft. Je hebt het recht om deze toestemming ten allen tijde in
te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking
voor de intrekking daarvan.
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4.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke
vertegenwoordiger.
5.

Bewaartermijn

BV Fit Control de Panne bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk
voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
BV Fit Control De Panne verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden
dan 5 jaar na het laatste gebruik van deze gegevens.
6.

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

• Alle personen die namens BV Fit Control De Panne van je gegevens kennis

kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen
bij fysieke of technische incidenten.
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming
van persoonsgegevens.

•
•
•
•
7.

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens
die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermelde adres kun je hier ons hiervoor
contacteren.
Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of
een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan
jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je
te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
8.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen
wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij
de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende instantie op het
gebied van de privacybescherming.
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9.

Wijziging privacyverklaring

BV Fit Control de Panne kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste
wijziging gebeurde op 1 maart 2018.
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