
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Bij elk bezoek is de deelnemer verplicht een geldige clubkaart  te tonen en 

zich met deze clubkaart te registreren bij entree. 

 

Tijdens een training bij Highline mogen geen zelf meegenomen drank of 

etenswaren worden genuttigd. 

 

Elke bezoeker zal de faciliteiten van Highline geheel op eigen risico 

gebruiken. Kosten van enig ongeval of letsel opgelopen als gevolg van de 

aanwezigheid in het gebouw en/of het gebruik van de faciliteiten, kunnen 

niet verhaald worden op Highline. Highline zal geen claim accepteren. 

 

Elke bezoeker is verantwoordelijk voor hem/haar toebehorende 

eigendommen. Bij verlies, vermissing, diefstal, verduistering of 

beschadiging daarvan door welke oorzaak dan ook, kan Highline niet 

aansprakelijk worden gesteld. 

 

Het contract wordt aangegaan voor tenminste 3 of 12 maanden. 

Opzegging dient schriftelijk te gebeuren en moet 1 maand, voor de 

gewenste opzegdatum ingediend worden. 

 

Een lidmaatschap kan minimaal 2 maanden bevroren worden. Deze 

onderbrekingen moeten schriftelijk 1 maand van te voren aan Highline 

bekend gemaakt worden . Er vindt geen teruggave van contributie 

plaats. 

 

Bij het niet verlengen van het contract, dient een  stop- en 

wijzigformulier ingevuld en ondertekend te worden. Dit formulier 

moet 1 maand voor beëindiging van het lidmaatschap bij ons binnen 

zijn.  

 

Wanneer er niet overeenkomstig de genoemde regeling is opgezegd, 

dan blijft u contributieplichtig en wordt deze betaling opgeëist. 

 

Het contributiebedrag kan per betalingstermijn worden aangepast. Bij 

stilzwijgende verlenging van het contract is de deelnemer het eventuele 

aangepaste bedrag verschuldigd. 

Het overeengekomen bedrag aan contributie wordt ook betaald als de 

deelnemer enige tijd geen gebruik maakt van de faciliteiten van Highline. 

Uitzonderingen zijn slechts mogelijk als Highline hiertoe schriftelijk 

toestemming heeft gegeven. 

 

De betaling van de contributie gebeurt door middel van automatische 

afschrijving en wordt op of rond de 25ste van elke maand geïnd. 

 

Verandering in persoon- en/of bankgegevens dienen voor de 20 ste  van de 

maand doorgegeven te worden. 

Wanneer er niet in overeenstemming met de genoemde regeling is 

afgemeld/opgezegd, dan blijft u contributieplichtig en wordt de contributie 

zonder meer opgeëist. ( zie boven ) 

Wanneer  een incasso wordt gestoneerd mag Highline Fitness € 5,- kosten 

in rekening brengen om het lidmaatschap alsnog te incasseren. Bij het niet 

voldoen aan de gestelde termijn gaan de vorderingen ter incasso. Het 

lidmaatschapgeld over de lopende periode is dan eveneens opvorderbaar en 

de kosten verbonden aan inning, administratiekosten en eventuele 

wettelijke rente, komen voor rekening van het lid. 

De Goldkaart is na aankoop tot 2,5 jaar gegarandeerd gevrijwaard van 
contributie bij verkoop van Highline Fitness aan derden.  

Onder bewind van huidige eigenaren is vrijwaring van contributie ook na 

2,5 jaar gegarandeerd. Bij faillissement kunnen aan deze voorwaarden geen 

rechten worden ontleend.  

 

Elke bezoeker ontvangt na ondertekening van het deelnemerscontract een 

clubkaart waarmee toegang tot het gebouw verkregen kan worden. Highline 

is bevoegd bij wanbetaling en wangedrag naar haar oordeel de clubkaart 

onverwijld in te trekken en u de toegang tot het gebouw te ontzeggen. 

 

Indien de bezoeker de instructies en/of regelementen overtreedt , heeft 

Highline het recht verder toegang te ontzeggen zonder teruggave van de 

betaalde contributie. 

 

Door de bezoeker veroorzaakte schade is op hem/haar verhaalbaar op grond 

van de wettelijke aansprakelijkheid. 

 

De openingstijden worden door Highline vastgesteld. De deelnemer zal 

zich hieraan moeten conformeren. 

Bedrijfssluiting tijdens officiële feestdagen en vakanties leiden niet tot 

contributie vermindering of teruggave. 

Highline kan nader te bepalen regels stellen. 

 

Alle kosten, waaronder bv incasso,deurwaarder, advocaat zowel 

gerechtelijk als buitengerechtelijk zijn begrepen, welke door Highline 

worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de 

deelnemers te bewerkstelligen, zijn ten laste van de betrokken deelnemer. 

 

Met een Voordeel abonnement kunt u onbeperkt gebruik maken van alle 

faciliteiten. Dit abonnement wordt aangegeaan voor 12 maanden. 

 

Met een Partner abonnement is sporten met een gereduceerde prijs 

mogelijk door 3 maanden gebruik te maken van het 

resultaatabonnement. U dient woonachtig te zijn op hetzelfde adres. In 

combinatie met de Goldcard is een partnerabonnement voor 2 jaar 

mogelijk. 

 

Met een Daluren abonnement kunt u tijdens daluren ( 11.00-18.00 uur ) 

gebruik maken van alle faciliteiten van Highline Fitness. Dit contract wordt 

aangegaan voor 12 maanden. 

 

Met een Senioren abonnement kunt u vanaf 65 jaar gebruik maken van 

alle faciliteiten van Highline Fitness  gedurende de daguren ( 7.00-18.00 ). 

Dit contract wordt aangegaan voor 12 maanden. 

 

Met een Studenten abonnement kunt u als fulltimestudent gebruik maken 

van alle faciliteiten van Highline Fitness gedurende de daguren                     

( 7.00-18.00). Dit contract wordt aangegaan voor 12 maanden. 

 

Met een Week abonnement kunt u 13 keer gebruik maken van alle 

faciliteiten van Highline Fitness binnen 3 maanden. Dit contract wordt 

aangegaan voor 3 maanden. Na 3 maanden is toetreding zonder verlenging 

niet meer mogelijk. 

 

Een Resultaatabonnement kunt u per maand starten of stoppen , dit moet 

14 dagen voor de eerste van de maand schriftelijk aangegeven worden. 

 

Overgangs regeling : Tijdens de laatste 3 maanden van lidmaatschap bij 

een andere sportschool hoeft geen contributie aan Highline Fitness te 

worden voldaan. Wel dient er een overeenkomst voor 12 mnd.afgesloten te 

worden bij eerste bezoek. 

Naast deze voorwaarden, gelden ook de voorwaarden van FitVak.  

Huisregels: 

 Respecteer uw medesporter. 

 Let op taalgebruik. 

 Gebruik altijd een handdoek. 

 Na gebruik cardio en bankjes schoonmaken. 

 Draag schone sportkleding en dichte binnen schoenen. 

 Beperk het gebruik van mobiele telefonie tot de 

rustplekken en koffiehoek. 

 Houd bij drukte een apparaat niet te lang bezet. 

 Tassen en jassen niet in de sportzalen meenemen. 

 Leg dumbells, schijven, stangen, matjes enz. na gebruik 

op hun plek. 

 

Highline Fitness  KvK 27220421  

Einsteinstraat 6  BTW NL008310245B02  

2691 GV ’s Gravezande Bank: NL73RABO0140323112 

0174-417092,                        



 

 

 

 


