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Algemene Voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden van Paramedics vervangt alle voorgaande. 
Versie: 2014.001 januari 2014. 

Artikel 1: Definities 
In deze algemene voorwaarden, waaronder inschrijf- en betalingsvoorwaarden, wordt verstaan onder: 
Paramedics: de organisatie Paramedics, gevestigd te Assen. 
Paramedics: het bewegingsconcept dat aan de deelnemer wordt aangeboden en de diverse activiteiten die onder de naam Paramedics 
aangeboden worden. 
Paramedics vestiging: de fysieke locatie waar Paramedics wordt aangeboden. 
Beheerder/gastheer: degene die zorg draagt voor het beheer van het Paramedics. 
Deelnemer / lid: natuurlijk persoon (m/v) van 16 jaar of ouder, welke deelneemt aan Paramedics 
Paramedics-pas: trainingspas voor Paramedics 
Pashouder: natuurlijk persoon (m/v) of bedrijf op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd. 

Paramedics zal hierna genoemd worden als Paramedics en de deelnemer c.q. pashouder zal hierna genoemd worden als deelnemer. 

Artikel 2: Algemeen 
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen 
sportcentrum en deelnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers.  
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met deelnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen 
te worden betrokken. 
3. Indien een of meerdere van de  bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige 
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Paramedics en deelnemer zullen als dan in overleg treden om nieuwe 
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en 
de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.  

Artikel 3: Aanmelding en toegang 
a. De aanmelding voor Paramedics vindt plaats door het inschrijfformulier door deelnemer bij de balie van het Paramedics volledig in te 
vullen en af te geven.   
b. Het lidmaatschap en de betalingsverplichting vangen aan op het moment dat Paramedics het inschrijfformulier heeft ontvangen. Het 
actieve lidmaatschap bij Paramedics en de automatische incasso door Paramedics vangen aan per de datum van ingang zoals door de 
deelnemer op het inschrijfformulier aangegeven (behoudens het bepaalde in art.2.c).  
c. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de deelnemer op een wachtlijst geplaatst. De deelnemer krijgt bericht van 
Paramedics zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.  
d. Uitsluitend op vertoon van een geldige Paramedics -pas samen met een geldig identiteitsbewijs krijgt men toegang tot Paramedics. 
e. Jongeren in de leeftijd tussen de 8 en 16 jaar kunnen bij Paramedics trainen indien zij in bezit zijn van een Paramedics-pas. Aanmelding 
voor lidmaatschap dient door ouder/verzorger te geschieden. 

Artikel 4: Paramedics-pas 
a. De Paramedics -pas blijft te allen tijde eigendom van Paramedics. 
b. De deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas.  
c. Het is gezinsleden van de deelnemer niet toegestaan gebruik te maken van de Paramedics-pas.  
d. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van Paramedics-pas dient de pashouder dit telefonisch (0592-311161) te melden, 
waarna de pas geblokkeerd wordt voor toegang tot Paramedics. De betalingsverplichting van de deelnemer blijft onverminderd van kracht 
(zie ook art.3e).   
e. Na verlies of diefstal kan een pas op verzoek vervangen worden. Ongeacht de reden voor het in ongerede raken van de pas, wordt 
hiervoor via automatische incasso € 7,50 in rekening gebracht. 
f. Een ‘versleten’ pas kan kosteloos vervangen worden.    
 
Artikel 5: Indeling en gebruik 
a. Paramedics behoudt zich het recht voor om de indeling van trainingstijden voor wat betreft plaats, tijd, programma’s, e.d. te wijzigen. 
b. Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of het deelnemen aan cursusonderdelen en/of activiteiten, 
die deel uitmaken van Paramedics waarvoor hij/zij is ingeschreven, vindt geen restitutie van de contributie plaats. 
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Artikel 6: Lidmaatschap, termijn en betaling 
a. Voor lidmaatschappen geldt: een (actief) lidmaatschap bij Paramedics is voor de duur van 1 jaar of een periode van minimaal 3 maanden 
vanaf de ingangsdatum, met stilzwijgende verlenging van telkens een maand. Een (actief) lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan.  
b. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden per jaar vooruit (bij voorkeur via 
automatische incasso) of in termijnen, aan te geven op het inschrijfformulier. Termijnbetaling uitsluitend per maand vooruit via 
automatische incasso. Voor deze termijnbetaling worden geen extra kosten in rekening gebracht.  
c. Bij niet tijdige ontvangst door Paramedics van verschuldigde bedragen, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of 
stornering om welke reden dan ook of om ongeacht welke andere reden van te late betaling, wordt de incasso aan het eind van de maand 
nogmaals aangeboden (zonder kosten voor de deelnemer). Mislukt de overboeking, om welke reden dan ook, ten tweede male, dan wordt 
de pas geblokkeerd en wordt er €10,- administratiekosten in rekening gebracht. De deelnemer krijgt twee weken de gelegenheid om het 
verschuldigde (termijn)bedrag plus administratiekosten te voldoen. Indien de deelnemer ook na deze periode in gebreke is gebleven, vervalt 
automatisch de mogelijkheid tot termijnbetaling en wordt de vordering uit handen gegeven.  
d. Een pas  wordt en/of blijft geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. De deelnemer kan bovendien de 
toegang tot Paramedics worden geweigerd. Voorts is Paramedics gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de deelnemer te 
beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt. 
e. Paramedics behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Deelnemers worden minimaal 30 dagen voor een prijswijziging 
hiervan in kennis gesteld. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) worden 
onmiddellijk doorgevoerd.  
f. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan. 

Artikel 7: Wijzigen/Beëindigen lidmaatschap 
a. Bij een wijziging van het lidmaatschap brengt Paramedics €7,50 administratiekosten in rekening. Let op: dit geldt alleen bij een wijziging 
van een onbeperkt naar een één keer per week lidmaatschap. 
b. Beëindiging van een lidmaatschap door de deelnemer geschiedt door opzegging. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Het 
opzegformulier is verkrijgbaar bij de Fitnessbalie.  
c. De opzegtermijn voor jaarlidmaatschappen is 1 maand, mits het eerste volledige jaar is voldaan (12 termijnen). De opzegtermijn voor 
periodelidmaatschappen is 1 maand, mits de eerste drie maanden volledig zijn voldaan. 
d. Paramedics behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar 
gedrag, op aangeven van de beheerder, de pas in te vorderen en een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en 
zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende lidmaatschap vervalt. 

Artikel 8: Risico en aansprakelijkheid 
a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of van cursusonderdelen en/of 
activiteiten, die deel uitmaken van Paramedics, is geheel voor eigen risico van de deelnemer. 
b. Zowel Paramedics als de beheerder aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig 
ongeval of letsel van de deelnemer. 
c. De deelnemer zal zowel Paramedics als de beheerder vrijwaren voor uitspraken van derden ten deze. 
d. Zowel Paramedics als de beheerder aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de 
deelnemer. 

Artikel 9: Klachten en huisregels 
a. In geval van klachten met betrekking tot Paramedics dient de deelnemer zich in eerste instantie te wenden tot de beheerder. 
b. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van, en te handelen naar, de ‘algemene voorwaarden’ en de huisregels van Paramedics. 
 
Artikel 10: Overmacht 
1. Paramedics is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een 
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor 
hun rekening komt. 
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, 
alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 
Paramedics niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of 
arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen. 
3. Paramedics en deelnemer kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. 
Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting 
tot vergoeding van schade aan de andere partij.  
 
Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen 
a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Paramedics aangegaan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 
Artikel 12: Slotbepalingen 
a. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de inschrijf- en betalingsvoorwaarden en het bepaalde in deze algemene voorwaarden en de 
huisregels van Paramedics te accepteren. 
b. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Paramedics en de deelnemer. 


