
 Yuwa Sports/Yuwa Leefstijlclub voorwaarden 

 
Fitnessaanbod en overeenkomst 
Deze overeenkomst heeft betrekking op de diensten behorende bij het abonnement naar keuze volgens het abonnementen overzicht. Leefstijlclub Yuwa 
behoudt zich het recht voor de voorwaarden op details te wijzigen. Deze wijzigingen worden tijdig bekend gemaakt via de nieuwsberichten.   
 
Lidmaatschap 
Door ondertekening van dit formulier schrijft u zich in voor een lidmaatschap van aangegeven duur, gevolgd door onbepaalde tijd (zie artikel 6.1 van de 
Algemene Leveringsvoorwaarden) met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. De betaling van het abonnement loopt per kalendermaand. Opzeggen 
kan schriftelijk (post/email) of door middel van het opzegformulier aan de balie. U ontvangt binnen 7 dagen een bevestiging en factuur voor de laatste 
periode, eventueel betaalde borg wordt hiermee verrekend. 
Ontvangen Credits vervallen na beëindiging van het abonnement en kunnen niet worden ingewisseld voor geld. 
 
Binnen een lidmaatschap kan het abonnement naar behoefte (bv. seizoen, drukte op het werk,) aangepast worden. Wijzigingen dienen 1 maand vooraf  
per email of door middel van het wijzigingsformulier aan de administratie te worden doorgegeven.  
 

Bij lichamelijke klachten en andere redenen die uw normale trainingsactiviteiten verstoren bieden wij zo nodig een aangepaste training/beweegactiviteit 
aan. Indien u desondanks een periode langer dan een maand geen gebruik kunt maken van de trainingsfaciliteiten kunt u: 

- Gebruik maken van ons Leefstijlclub abonnement.  
- Uw abonnement tijdelijk onderbreken. Bij herstart worden opnieuw startkosten berekend. 
- Na het schriftelijk aantonen van een blessure of ziekte kunt u, met doorbetaling, gebruik maken van artikel 6.6. van de Algemene 

Leveringsvoorwaarden. Het aantonen kan door middel van een doktersverklaring, waarbij deze aangeeft dat u geen bewegingsactiviteiten kunt 
uitoefenen zonder dat daarbij de concrete oorzaak hoeft te worden genoemd. 

 
Klachten en suggesties 
Heeft u een klacht of suggestie? Meld deze mondeling bij de balie of schriftelijk via het WKB formulier of per email. Wij nemen zo spoedig mogelijk 
contact met u op.  
 
Persoonlijk portaal 
U ontvangt een inlog voor uw online account, waarmee u uw gegevens kunt inzien. Kies direct na activatie een eigen, veilig wachtwoord en raadpleeg de 
informatie regelmatig. Met de bij uw abonnement behorende Credits is het mogelijk en wenselijk vooraf lessen te reserveren en/of ‘Quality Time’ 
afspraken te maken. Bij niet of te laat afmelden voor gereserveerde lessen of gemaakte afspraken vervallen de Credits, wanneer dit vaker voorkomt 
vervalt uw de mogelijkheid tot reserveren.  
 
Informatie lesroosters en openingstijden  
Actuele informatie over openingstijden, lesroosters en extra activiteiten vindt u op onze website www.yuwa.nl en in de nieuwsbrieven. Lees de informatie 
zorgvuldig zodat u tijdig op de hoogte bent.  
Yuwa is gesloten op officiële feestdagen en in de kerstvakantie. In vakantieperioden hebben we een aangepast rooster/openingstijden (er zijn geen 
jeugdlessen in schoolvakanties). Het abonnement en de betalingsverplichting loopt door, met uitzondering van de maand augustus voor de jeugdlessen. 
 
Persoonlijke gegevens 
Voor een gedegen (fitness)advies en/of adequate begeleiding dienen we van uw gezondheidstoestand en mogelijke beperkingen op de hoogte zijn.  
Uw gegevens betreffende uw gezondheid worden door Yuwa dan ook uitsluitend voor dit doel gebruikt. Yuwa zal uw persoonsgegevens zorgvuldig 
verwerken en de gegevens niet aan derden verstrekken. Zie voor meer informatie zie onze Privacy Policy op de website.  
 
Aansprakelijkheid 
Leden zijn zelf verantwoordelijk voor training met eventuele lichamelijke klachten en/of blessures. Breng de instructeur vóór de les op de hoogte. Vraag 
bij twijfel vooraf advies aan uw arts of fysiotherapeut. Yuwa is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen en eventuele ongevallen. 
 
Videocameratoezicht 
Voor uw en onze veiligheid staan er camera’s bij de ingang en in andere delen van het gebouw.  
 
Huishoudelijk reglement    
* U dient zicht uiterlijk vijf minuten vóór aanvang van de training te melden bij de balie, reserveringen gelden tot 5 minuten vóór aanvang.  
* De groepszalen en fitnessruimte uitsluitend betreden op de tijden van uw training. Wacht bij voorkeur in de kantine. 
* Draag schone, comfortabele sportkleding. Wijde kleding, loshangend lang haar en grote sierraden zijn niet toegestaan i.v.m. de veiligheid.  
* Bij de Budosporten zoals Judo en Jiu-Jitsu is het niet toegestaan sieraden te dragen. 
* Betreed de zalen op, apart meegebrachte, schone zaalsportschoenen met non-marking zolen. Vraag uw trainer advies/goedkeuring.  
* Informeer de instructeur vóór de les over evt. lichamelijke klachten en pas zo nodig de oefeningen aan. 
* Volg te allen tijde de instructies van het personeel op, zorg dat u deze te alle tijden kunt horen. 
* Gebruik uw handdoek op toestellen (behalve Gravity, Rower) en matjes en laat de materialen schoon en opgeruimd achter. 
* Houd de loopruimten en andere toestellen vrij van kleding en overige spullen. Gebruik de hiervoor bestemde haken en krukjes/planken.  
* Neem geen tas, mobiele telefoons (met uitzondering van PST) e.d. mee in de zalen. Berg deze op in de daarvoor bestemde lockers.  
* Het is niet toegestaan te telefoneren in de trainingszalen.  
* Sleutels voor lockers zijn gratis te leen met uw ledenpas. Lever de sleutel na gebruik direct in. Bij verlies wordt € 50 in rekening gebracht. 
* Betreed de doucheruimtes niet met straatschoenen. Jeugd tot 16 jaar heeft geen toegang tot de doucheruimtes.  
* Drink voldoende water voor, tijdens en na de training. Andere consumpties, zoals sportdrankjes en kauwgom zijn in de zalen niet toegestaan. 
* Het is binnen het gebouw niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties te nuttigen. 
 

 
  

 


