
Groepsles

voornaam

straat

postcode

geboorte datum

email

achternaam

huisnummer

plaats

telefoonnr.

m/v

inschrijfformulier

lidmaatschap

groepsles

groepsles

maandelijks opzegbaar 6 maanden

groep ‘special’

€ 21,50 p.m.

€ 26,50 p.m.

€ 19,50 p.m.

€ 24,50 p.m.

€ 26,50 p.m.

€ 36,50 p.m.

€ 24,50 p.m.

€ 34,50 p.m.

€ 71,50 p.m. € 69,50 p.m.

6 t/m 14 
jaar oud

plus 1x 
per maand 

personal training

1x per week

onbeperkt

1x per week

onbeperkt

onbeperkt

betaalgegevens ondergetekende

banknummer

ingang datum

Bij automatische incasso: Ondergetekende verleent hierbij tot 
wederopzegging machtiging aan YesFit om de betreffende bedragen af 
te schrijven van de bankrekening van ondergetekende. Als 
ondergetekende het niet eens is met de afschrijving heeft hij 30 dagen de 
tijd om zijn (post)bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken. 

De ondergetekende verklaard akkoord te gaan met de Algemene 
Voorwaarden en Huisregels van Yes Fit.

automatische incasso

groepsles losse les € 7,00 per les

handtekening:



Algemene voorwaarden    YES FIT

ARTIKEL 1: Definities
Yes Fit: Is de vestiging van een sportschool/gym van M.N. Asghari (Jamal), gevestigd aan 
Molenmakershoek 70, 7328 JK , Kvk 67104789
Yes Fit PT: deelname aan de activiteit vanPersonal Training van Yes Fit
Yes Fit Kickboxing: deelname aan de activiteit van Kickboksen onder Asghari Gym -Yes Fit
Yes Fit Kickboxing kids: deelname aan de activiteit Kickboksen tussen de leeftijd van 6 t/m 14 
jaar, van Asghari Gym-Yes Fit
Yes Fit Groepslessen: deelname aan de activiteit van de verschillende aangeboden groepsles-
sen van Yes Fit
Yes Fit Custom: een op maat afgestemde overeenkomst opgesteld samen met een medewerker 
van Yes Fit.
Lid/Leden: degene(n) die een overeenkomst heeft/hebben gesloten met Yes Fit 
Deelnemer: natuurlijk persoon, welke als werknemer, niet zijnde een Lid, deelneemt aan de 
activiteiten van Yes Fit via de bedrijfsovereenkomst en de afspraken van de werkgever met Yes 
Fit, welke ook rechtstreeks gebonden is aan deze Algemene Voorwaarden.
Extra: een dienst of faciliteit die tegen vergoeding aan Yes Fit kan worden afgenomen in aanvul-
ling op een basis lidmaatschap.
Actie: aanbieding aan de (potentiele) klant, gedurende een bepaalde periode, waarbij prijs, 
overeenkomstduur en te leveren diensten of faciliteiten afwijken van de standaard overeenkomst 
aan de (potentiele) klant.
Yes Fit pas: toegangspas voor een Yes Fit vestiging.
Overeenkomst: de Lidmaatschapsovereenkomst
Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Yes-Fit en Lid door inschrij-
ving op een van de wijzen zoals beschreven in artikel 2.A(1&2) en waarin de afspraken tussen 
partijen zijn vastgelegd. 
Bedrijfsovereenkomst: deelname aan Yes Fit tegen een met de werkgever overeengekomen 
tarief, waarbij de werkgever het lidmaatschap is aangegaan of waarbij de werknemer van het 
betreffende bedrijf via de door Yes Fit voor de bemiddeling voor bedrijfsovereenkomst aange-
stelde partij gebruik kan maken van Yes Fit.
Huisregels: een door Yes Fit opgestelde lijst van regels waaraan alle Leden en Deelnemers, 
diens begeleider of meegekomen gezinsleden deze dienen te respecteren en zich aan te 
houden tijdens de beoefening van de activiteiten en/of tijdens hun aanwezigheid in en/of rond 
om Yes Fit vestiging. 

ARTIKEL 2: Aanmelding, lidmaatschap, toegang, termijn en betaling
A.1. Het Lid kan zich inschrijven door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te 
overhandigen aan een van de medewerkers van Yes Fit. Het lidmaatschap gaat direct in na 
ontvangst van het door beide partijen ondertekende inschrijfformulier op de datum die op het 
inschrijfformulier is ingevuld door Yes Fit. Indien er er onverhoopt geen datum is ingevuld, gaat 
het lidmaatschap op de dag van ontvangst van het inschrijfformulier in.
A.2. in geval van bedrijfsovereenkomst – met de werkgever overeengekomen wijze.
B. Na het overhandigen van het inschrijfformulier krijgt het Lid of Deelnemer op vertoon van een 
geldig legitimatiebewijs de Yes Fit pas.
C. Het Lid blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik 
van de Yes Fit pas. De Yes Fit pas is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar.
D. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Yes Fit pas, blijven de 
betalingsverplichtingen onverminderd van kracht. Een vervangende Yes Fit pas kan tegen 
betaling van € 2,- worden verkregen.
E. Er vindt geen restitutie van de contributie plaats indien het Lid geen gebruik maakt van de 
mogelijkheden die het door het Lid gekozen abonnement biedt
F. Een Lid is lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van (inschrijfdatum) inschrijving 
en gaat de afgesproken betalingsregeling die is ingevuld op het inschrijfformulier vanaf dat 
moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel 
toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door Yes Fit.
G. Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van Yes Fit, 
kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.
H. Uitsluitend op vertoon van een geldige Yes Fit pas krijgt een Lid of Deelnemer toegang tot de 
Yes Fit vestiging. Yes Fit heeft het recht te controleren of Leden en/of Deelnemers rechtmatig in 
een Yes Fit vestiging binnen zijn of willen gaan door om legitimatie te vragen.
I. Een lidmaatschap bij Yes Fit kan op elk gewenst moment aangegaan worden en heeft altijd 
een minimale duur van één maand. Een overeenkomst tussen Yes Fit en een Lid dat niet is 
aangesloten bij een Bedrijfsovereenkomst wordt na afloop van de termijn van een maand 
stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
J. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum, zodat het Lid een 
aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Yes Fit, is het Lid over deze extra 
dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato. 
K. Bij niet tijdige ontvangst door Yes Fit van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook 
(bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien het 
Lid, ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid 
in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. Basic-Fit is vanaf dat moment 
gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het Lid 
gehouden om de volledige opeisbare vordering, alsmede toekomstige termijnen die 
verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke 
incassokosten ineens te voldoen.
L. Indien Lid / Deelnemer naar de beoordeling van Yes Fit aantoonbaar maakt dat, op basis van 
medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de Overeenkomst, krijgt het 
Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een 
opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving.
G. Yes Fit behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven van abonnementen te indexeren/
wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de
leden hiervan in kennis gesteld. Indien een prijswijziging plaatsvindt, dan heeft het Yes Fit Lid 
het recht om de Overeenkomst binnen 30 dagen na de bekendmaking te ontbinden. Het Lid 
is niet gerechtigd om de Overeenkomst tussentijds te ontbinden, indien de prijsaanpassing 
gebaseerd is op aanpassingen voortvloeiend uit de wet, zoals ter zake van BTW. Als deze laatste 
prijsaanpassing echter plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van het lidmaatschap, 
dan bestaat het recht tot ontbinding.

ARTIKEL 3: Openingstijden
A. Yes Fit behoudt zich het recht voor, om zijn openingstijden te wijzigen.
B. Op officiële en erkende feestdagen en schoolvakanties is de Yes Fit vestiging gerechtigd 
gesloten te zijn. 

ARTIKEL 4: Extra’s op het abonnement
A. Er bestaat de mogelijkheid om bij het aangaan van een abonnement of tussentijds voor een 
Extra te kiezen.
B. Het Lid kan tegen betaling van een vast bedrag per periode, gelijk aan de betaalperiode van 
de Overeenkomst, gebruikmaken van de gekozen Extra. Aanmelden voor een Extra is mogelijk 
tijdens de gehele looptijd van een Overeenkomst bij Yes Fit. Aanvullingen kunnen gedurende de 
looptijd van de Overeenkomst op ieder gewenst moment worden aangezet. Vanaf het moment 

van aanzetten is het Lid een evenredig deel van de toepasselijke maandelijkse kosten 
verschuldigd tot het eerstvolgende betaalmoment toepasselijk op de oorspronkelijke 
getekende Overeenkomst.
C. Het beëindigen van de overeenkomst ten aanzien van de Extra’s door het Lid is te 
allen tijde 
mogelijk met in achtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. De overeenkomst 
ten aanzien van de Extra’s eindigt automatisch indien de Overeenkomst wordt beëin-
digd conform artikel 5.
D. De vergoeding voor de Extra’s wordt tegelijkertijd met die van de Overeenkomst 
uitgevoerd.

ARTIKEL 5: Beëindigen Lidmaatschapovereenkomst
A. Beëindiging van een Overeenkomst geschiedt door opzegging. Opzegging dient 
door het Lid per email, per brief of indien aanwezig een medewerker van Yes Fit te 
geschieden. Bij opzegging per email en brief moeten de volgende gegevens vermeld 
worden: naam van het Lid, pasnummer. Als het Lid zijn lidmaatschap niet uiterlijk 30 
dagen voor de einddatum van de initiële overeenkomst duur schriftelijk of per email 
bij Yes Fit opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde 
duur. Voor opzegging per brief;  om ontvangst van de brief te waarborgen adviseert 
Yes Fit dit middels een aangetekend schrijven te doen. Als de opzegging per mail of 
per brief is verstuurd, is de opzegging pas geldig na bevestiging van ontvangst van 
Yes Fit. De opzegging per mail of per brief  wordt binnen zo spoedig mogelijk, doch 
binnen 5 werkdagen bevestigd door Yes Fit. De opzegging per mail of per brief zal op 
de dag van versturen ingaan.
B. Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de 
opzegtermijn 30 dagen.
C. Mede gezien dat Yes Fit veel waarde hecht aan respect voor (andere) mensen 
behoudt Yes Fit  zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke 
schending van de Huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter 
exclusieve beoordeling door Yes Fit. het Lid en/of Deelnemer de toegang tot een 
Yes Fit vestiging te ontzeggen en de Overeenkomst (per direct) te beëindigen en 
ontbinden
D. Beëindigen van een Bedrijfsovereenkomst geschiedt door opzegging. Opzegging 
dient door een vertegenwoordiger van de betreffende werkgever via van Yes Fit te 
geschieden.
E. Opschorting van de Overeenkomst is om welke reden van ook niet toegestaan.

ARTIKEL 6: Bedrijfsovereenkomst
A. In geval een werkgever een bedrijfsovereenkomst heeft gesloten, draagt de 
werkgever van het betreffende bedrijf zorg voor de benodigde persoonsgegevens 
van de deelnemers, als ook de benodigde toestemming voor de verwerking hiervan 
door Yes Fit.
B. In afwijking van artikel 2 sub I wordt bedrijfsovereenkomst tussen Yes en een 
werkgever stilzwijgend verlengd met telkens een jaar. Hierbij geldt - In afwijking van 
artikel 6 sub b - een opzegtermijn van ten minste twee maanden tegen het einde van 
het lopende (al dan niet verlengde) lidmaatschapsjaar, onverminderd het bepaalde in 
artikel 3. Beëindiging dient voorts te geschieden conform artikel 5.

ARTIKEL 7: Risico en aansprakelijkheid
A. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van 
activiteiten, die deel uitmaken van Yes Fit, is geheel voor eigen risico van het Lid, de 
Deelnemer.
B. Yes Fit en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen 
enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig 
ongeval of letsel van het Lid, de Deelnemer dienst meegekomen begeleider/
gezinsleden.
C. Het Lid, de Deelnemer en of diens meegekomen begeleider/gezinslid zal zowel Yes 
Fit als de Gastheer/vrouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
D. Yes Fit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van 
eigendommen van het Lid, de Deelnemer en/of diens begeleider/gezinsleden.
E. Het in de delen A t/m D van dit artikel bepaalde geldt als een beding mede ten 
behoeve van benadeelde derden als daar bedoeld. Leden, Deelnemers  zullen Yes Fit 
vrijwaren ter zake van alle aanspraken die deze derden tegen Yes Fit mochten doen 
gelden.

ARTIKEL 8: Persoonsgegevens
A. Yes Fit verwerkt de persoonsgegevens van het Lid en/of de Deelnemer binnen 
de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op 
een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
B. Yes Fit verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren 
administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de 
werkgever van de Deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, 
opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en 
commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van 
Yes Fit en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Yes Fit.
C. Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzetrecht 
met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Yes Fit kan voor een 
inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet 
kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een be-
zwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie 
en verzet richten aan Yes Fit.

ARTIKEL 9: Toepasselijk recht en geschillen
A. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Yes Fit 
aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
B. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst 
tussen het Lid of die van de Bedrijfsovereenkomst tussen de Deelemer en Yes Fit 
zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale 
verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar de vestiging is gevestigd.

ARTIKEL 10: Tot slot
A. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de 
Huisregels van Yes Fit te accepteren en hiernaar te handelen.
B. Deze Algemene Voorwaarden en de Huisregels van Yes Fit zijn terug te vinden op 
www.yesfit.nu en op te vragen bij de balie van een Yes Fit vestiging.
C. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst en/of 
Bedrijfsovereenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen Yes Fit en het Lid en 
Deelnemer.


