ALGEMENE VOORWAARDEN
1. DEFINITIES
1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Algemene voorwaarden”,
wordt verstaan onder:
1.2 “Enjoy-Sports”: handelsnaam Enjoy-Sports gevestigd te Sneek (NL) de partij waar het lid een
overeenkomst mee sluit.
1.3 “Graalda Invest B.V.”: Graalda Invest B.V. handelt onder de handelsnaam Enjoy-Sports, de
lidmaatschapsgelden worden geïncasseerd onder de naam Graalda Invest B.V.
1.4 “Lid”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met Enjoy-Sports
aangaat.
1.5 “Wettelijke vertegenwoordiger(s)”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het lid wettelijk
vertegenwoordigd, zoals een ouder of voogd indien het lid onder de 18 jaar is.
1.6 “Overeenkomst”: de overeenkomst tot dienstverlening tussen het lid en Enjoy-Sports.
1.7 “Aanmeldformulier”: schriftelijk en online formulier waarmee het lid de overeenkomst
aangaat.
1.8 "Lidmaatschapsgelden": de totale som (incl. btw) van het door het lid maandelijks
verschuldigde bedrag aan Enjoy-Sports.
2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Enjoy-Sports gedane offertes,
aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen
door of namens Enjoy-Sports.
2.2 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de overeenkomst of de algemene
voorwaarden gelden slechts indien Enjoy-Sports daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
2.3 In geval van strijd tussen de bepalingen van de algemene voorwaarden en/of bepalingen uit
de overeenkomst prevaleren de laatste.
2.4 Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd
zijn met de openbare orde of de wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet
geschreven worden beschouwd en zullen de overige algemene voorwaarden volledig van
kracht blijven.
3. INSCHRIJVING
3.1 De overeenkomst met Enjoy-Sports wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals
aangegeven bij de inschrijving, bestaande uit een overeenkomst met een contractduur van
minimaal 1 jaar vanaf de ingangsdatum, dan wel een maandelijks opzegbare
overeenkomst, iedere overeenkomst met haar eigen specifieke condities en voorwaarden.
3.2 De overeenkomst kan ieder gewenst moment ingaan.
3.3 Inschrijven kan via het online of schriftelijke aanmeldformulier.
3.4 De overeenkomst komt tot stand, nadat het lid het aanmeldformulier volledig heeft ingevuld
en verzonden, of schriftelijk heeft ingeleverd.
3.5 Door het inleveren/versturen van een volledig ingevuld aanmeldformulier gaat het lid akkoord
met de algemene voorwaarden en huisregels van Enjoy-Sports.

3.6 Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.
Indien het maximum aantal leden voor een training/tijd is bereikt zal de aanmelding op de
wachtlijst worden geplaatst. Het potentiële lid wordt
binnen 7 werkdagen op de hoogte gesteld.
3.7 Bij het aangaan van de overeenkomst met Enjoy-Sports wordt het lid ook automatisch lid van
de Mijn Level-UP organisatie voor dans, freerunning en turnen. Jaarlijks betaald het lid hier
 15,- lidmaatschapsgeld voor. Deze wordt automatisch afgeschreven.
3.8 Bij het aangaan van de overeenkomst met Enjoy-Sports ontvangt het
lid een Enjoy-Sports ledenpas. Deze is niet overdraagbaar en blijft te
allen tijde eigendom van Enjoy-Sports. Voor het in bezit krijgen van de
Enjoy-Sports ledenpas vraagt Enjoy-Sports eenmalig  10,- borg.
Indien het lid geen gebruik meer wil maken van de Enjoy-Sports ledenpas,
zoals bij beëindiging van de overeenkomst, ontvangt het lid het bedrag van  10,retour op het moment dat de Enjoy-Sports ledenpas wordt ingeleverd.
4. B E T A L I N G
4.1 De lidmaatschapsgelden worden over een jaar berekend en gaan automatisch door in alle
vakanties en feestdagen.
4.2 Het lid is de lidmaatschapsgelden verschuldigd bij het begin van de overeenkomst, welke na
machtiging maandelijks automatisch geïncasseerd wordt door Graalda Invest B.V.
4.3 De lidmaatschapsgelden dienen voor de 8ste van elke maand betaald te zijn. Bij een
machtiging aan Graalda Invest B.V. wordt dit automatisch geïncasseerd.
4.4 Betaald het lid en/of wettelijke vertegenwoordiger(s) niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft het
lid in gebreke, dan is Enjoy-Sports gerechtigd het lid tijdelijk de toegang tot Enjoy-Sports te
ontzeggen, totdat het lid en/of wettelijke vertegenwoordigers aan zijn betalingsverplichting
heeft voldaan.
4.5 Indien er sprake is van overmacht, m.b.t. het in gebreke blijven van het lid en/of wettelijke
vertegenwoordiger(s), door welke reden dan ook, zal Enjoy-Sports een betalingsherinnering
sturen naar het lid en/of wettelijke vertegenwoordiger(s). Indien hier geen gehoor aan
gegeven wordt, zal er  2,50 per (administratieve) handeling in rekening worden gebracht.
4.6 Blijft het lid en/of wettelijke vertegenwoordiger(s) in gebreke, dan zal Enjoy-Sports tot
invordering overgaan en de overeenkomst ontbinden. Hierbij komt het verschuldigde bedrag
niet te vervallen. De kosten voor juridische stappen met betrekking tot die invordering komen
voor rekening van het lid en/of wettelijke vertegenwoordigers. Wanneer het lid in verzuim is, is
hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan
Enjoy-Sports. De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding
voor buitengerechtelijke incassokosten.
4.7 De lidmaatschapsgelden zijn voor ieder lid verplicht, ongeacht hoeveel uur, hoeveel keer of
op welke momenten er getraind wordt en/of er wel of niet gebruik wordt gemaakt van de
faciliteiten binnen Enjoy-Sports.
4.8 Enjoy-Sports behoudt zich het recht voor de lidmaatschapsgelden jaarlijks de contributie te
wijzigen of verhogen.

5. W E R K W I J Z E
5.1 Trainen bij locatie Enjoy-Sports Sneek is alleen mogelijk mits er met
de ledenpas is ingelogd. Zonder inloggen met de Enjoy-Sports ledenpas is deelname aan de
training niet mogelijk.
5.2 Bij verlies of diefstal van de Enjoy-Sports ledenpas dient het lid Enjoy-Sports op te hoogte te
stellen. Voor het verkrijgen van een nieuwe pas wordt 10,- gerekend.
5.3 Enjoy-Sports is niet geopend op nationale Nederlandse feestdagen. De feestdagen zullen
worden aangegeven op de website van Enjoy-Sports.
5.4 Tijdens basisschoolvakanties is de jumpinghal geopend.
Leden van Enjoy-Sports kunnen op vertoon van hun ledenpas gratis jumpen.
5.5 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen en
huisregels van Enjoy-Sports ter bevordering van een goede uitvoering
van de overeenkomst.
5.6 Tijdens de trainingen en wedstrijden worden er door Enjoy-Sports en andere ouders,
fotografen en overige, foto’s en/of video’s gemaakt. Deze foto’s en video’s worden gebruikt
voor commerciële- en/of trainingsdoeleinden. Door deelname aan wedstrijden en/of
trainingen
gaat het lid en/of wettelijke vertegenwoordiger(s) akkoord met het maken
van de foto’s en/of video’s, zonder enig recht op vergoeding.
Ga je niet akkoord met het plaatsen van foto’s en/of video’s dan schriftelijk aangeven.
6. BEËINDIGEN EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
6.1 Het is mogelijk om de overeenkomst tijdelijk stop te zetten. Dit is echter alleen mogelijk in
geval van zwangerschap of blessure/ziekte met een doktersverklaring. Dit gaat te allen tijde in
overleg met Enjoy-Sports en wordt schriftelijk vastgelegd.
6.2 In geval van artikel 6.1 is het tijdelijk stopzetten van de overeenkomst mogelijk voor een
maximale periode van drie maanden. Hierna wordt de tijdelijke stopzetting hervat.
6.3 Beëindiging van de overeenkomst is door het lid alleen mogelijk door het invullen van het
uitschrijfformulier van Enjoy-Sports, of het sturen van een brief inclusief handtekening van het
lid of de wettelijke vertegenwoordiger(s).
6.4 Wijzigingen binnen de overeenkomst dienen altijd schriftelijk te worden ingediend bij EnjoySports door het lid zelf of de wettelijke vertegenwoordiger(s).
6.5 Bij iedere overeenkomst die is aangegaan tussen het lid en Enjoy-Sports geldt een
opzegtermijn. Bij het aangaan van de overeenkomst met een contractduur van minimaal 1
jaar, vanaf het begin van de ingangsdatum, geldt na een jaar een opzegtermijn van een
maand. Bij het aangaan van een overeenkomst met een maandelijkse opzegtermijn, geldt
een opzegtermijn van een maand.
6.6 Bij het niet tijdig opzeggen van de overeenkomst zal het lidmaatschapsgeld worden
doorgerekend voor de volgende maand. Er zal door Enjoy-Sports geen restitutie plaatsvinden
van de lidmaatschapsgelden.
6.7 Elke volledige en juiste opzegging wordt binnen 7 werkdagen bevestigd doormiddel van een
bevestigingsemail.

6.8 Een lid die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering
van de overeenkomst door Enjoy-Sports in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door EnjoySports van (voortzetting van) de training/jumpinghal worden uitgesloten. Alle daaruit
voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van het lid en/of de wettelijke
vertegenwoordigers. Er zal geen restitutie plaatsvinden.
6.9 Indien Enjoy-Sports de verwachting heeft dat het lid hinder, overlast
of belemmeringen zou kunnen gaan opleveren, zodanig dat een goede
uitvoering van de overeenkomst door Enjoy-Sports in sterke mate
bemoeilijkt zou kunnen worden, heeft Enjoy-Sports het recht de
overeenkomst te ontbinden.
6.10 Enjoy-Sports is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de overeenkomst. Het
lid wordt hier schriftelijk van op de hoogte gesteld.

7. AANSPRAKELIJKHEID VAN ENJOY-SPORTS
7.1 Indien Enjoy-Sports door overmacht geheel of ten dele is verhinderd
een of meer voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen
na te komen, is Enjoy-Sports gerechtigd om een naar haar oordeel
gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de overeenkomst zonder
gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige
schadevergoeding jegens het lid en/of wettelijke vertegenwoordiger(s) is verplicht.
7.2 Het lid/derden blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor persoonlijke eigendommen,
dieet en/of medicijn gebruik. Enjoy-Sports is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor
vermissing,
verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect van respectievelijk van of aan
goederen van leden of derden. Al dan niet in bewaring gegeven aan het personeel van
Enjoy-Sports.
7.3 Het volgen/deelnemen aan activiteiten, die deel uitmaken van Enjoy-Sports,
is geheel voor eigen risico van het lid en/of derden. Enjoy-Sports aanvaard geen
enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van
enig ongeval of letsel van het lid en/of derden.
7.4 Enjoy-Sports verhaalt opzettelijke schade te allen tijde bij de personen die de schade hebben
toebedeeld aan Enjoy-Sports.
7.5 Enjoy-Sports is gerechtigd stappen te ondernemen tegen leden en/of derden, indien er
sprake is van fraude, vervalsing, oplichting of welke wettelijke overtreding dan ook. EnjoySports is niet verplicht om het lid en/of de derden hiervan op de hoogte te brengen.
7.6 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere
aansprakelijkheid van Enjoy-Sports beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende
geval uit de aansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat.
7.7 Op deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit
voortvloeien tussen het lid en Enjoy-Sports is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
De Nederlandse rechter is bevoegd.
7.8 Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland.

8. PRIVACY
8.1 Enjoy-Sports legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en andere
gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het lidmaatschap.
8.2 Enjoy-Sports geeft gegevens van het lid uitsluitend aan partijen die diensten voor Enjoy-Sports
uitvoeren, zoals banken voor de verwerking van incassomachtigingen, en alleen die
gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn.
8.3 Alle aan Enjoy-Sports toevertrouwde informatie wordt door Enjoy-Sports, en partijen als bijv.
banken, vertrouwelijk behandeld.
8.4 Het emailadres van het lid wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die betrekking
heeft op Enjoy-Sports, zoals informatie of wijzigingen over het lidmaatschap of lessen.
8.5 Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
8.6 De uitgebreide privacyverklaring kan op www.enjoy-sports.nl onder het kopje ‘ lid worden’
ingezien worden.
8.7 Met het akkoord gaan met de algemene voorwaarden van Enjoy-Sports, gaat het lid
automatisch akkoord met de privacyverklaring van Enjoy-Sports, en geeft het lid Enjoy-Sports
daarmee toestemming de gevraagde persoonsgegevens van het lid te verwerken.

