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ALGEMENE VOORWAARDEN Fit à la Kat
1.
1.1.

Toepassingsgebied
Fit à la Kat is onderdeel van “VZW jeugdhuis De Klup”, een onderneming naar Belgisch recht,
gevestigd te Tiensestraat 43B, 3320 Hoegaarden.
Tel. +32 496048543. E-mail: info@fitalakat.be

1.2.

Het volledige aanbod van Fit à la Kat is uiteengezet op de website,www.fitalakat,be en kan
van tijd tot tijd worden aangepast (hierna genoemd “het Aanbod”).

1.3.

Behoudens andersluidend beding, schriftelijk aanvaard door Fit à la Kat, geschieden alle
verkopen door Fit à la Kat aan consumenten op grond van deze Algemene Voorwaarden. Bij
het overmaken van een bestelling stemt de klant uitdrukkelijk in met deze Algemene
Voorwaarden en ziet de klant af van de toepassing van eventuele eigen Algemene
Voorwaarden.
Fit à la Kat kan op ieder ogenblik en zonder voorafgaande mededeling de huidige Algemene
Voorwaarden wijzigen. Iedere bestelling geplaatst en uitgevoerd na de wijziging houdt in
hoofde van de klant de aanvaarding in van de nieuwe Algemene Voorwaarden.

1.4.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Prijzen en Facturatie
De prijzen van het Aanbod worden opgegeven in Euro en zijn steeds inclusief B.T.W, tenzij
anders vermeld.
De klant kan kiezen tussen 1 les, abonnement of meer-beurtenkaarten,
exclusief eventuele promoties.
De mogelijkheden om een meer-beurtenkaart te gebruiken, worden beschreven op de
website van Fit à la Kat en kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. Een aanpassing hiervan
heeft geen effect op reeds aangekochte meer-beurtenkaarten.
Fit à la Kat behoudt het recht voor om haar prijzen van beschikbare formules van tijd tot tijd
aan te passen. Een prijsaanpassing wordt vier weken op voorhand gecommuniceerd
via de website en, waar van toepassing, via e-mail voor bestaande klanten.
Aankopen zijn niet inwisselbaar en niet overdraagbaar aan een derde partij.
Het volledige bedrag van aankoop kan betaald worden bij aankomst of via online-betaling.
Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij een andere
betalingstermijn schriftelijk wordt aanvaard door Fit à la Kat.
Indien de factuur niet uiterlijk op de vervaldatum wordt betaald, wordt van rechtswege een
aanmaningskost van EUR10 aangerekend. Als de klant in gebreke blijft na aanmaning wordt
bovendien een intrest van 10% opeisbaar, te rekenen vanaf de dag volgend op de vervaldatum
van de factuur.
Elke dergelijke laattijdige betaling van een factuur brengt eveneens de eisbaarheid mee van
alle facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde klant, ongeacht of de
vervaldatum van eventuele andere facturen reeds is verstreken.
Ingevolge de wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van betalingsachterstand zijn ten laste
van de wanbetaler alle invorderingskosten, waaronder administratiekosten (forfaitair geschat
op 50% van de waarde van de transactie), deurwaarderskosten volgens opgave en onkosten
en erelonen van de advocaat volgens het indicatief barema van de Orde van Advocaten en
zonder dat de rechtsplegingsvergoeding hiermee dubbel gebruik uitmaakt.
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3.
Herroepingsrecht verkoop op afstand
3.1.
Iedere Europese consument heeft bij elk product dat hij/zij online koopt een herroepingsrecht
van 14 dagen.
4.
Aansprakelijkheid
4.1. De deelname aan trainingen uit Het Aanbod is verzekerd door VZW Jeugdhuis De Klup.
Deelnemers betalen lidgeld en verzekering, geldig van januari tot december, zodat ze
verzekerd zijn voor ongevallen. Kosten i.v.m een ongeval of blessure tijdens de les, komen op
de verzekering van VZW jeugdhuis De Klup.
4.2. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventueel verlies, diefstal of schade aan
eigendommen die meegenomen worden naar de trainingen.
4.3. Fit à la Kat is niet verzekerd voor schade, letsels of schade aan eigendommen van de
deelnemers. Deze verantwoordelijkheid ligt geheel bij de deelnemer zelf.
4.4. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid. Fit à la Kat kan
niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel diefstal tijdens de lessen.
5.
Overmacht, annulering en compensatie
5.1.
5.2.
5.3.

Fit à la Kat kan een training annuleren mits voorgaande melding. Gereserveerde beurten op
een meer-beurtenkaart worden niet in rekening gebracht.
Voor de aankopen te registreren, gebruikt Fit à la Kat de website www.fitalakat.be
Klanten dienen zich, via deze website, credits aan te kopen voor de trainingen. Inschrijvingen
zijn niet nodig.
Zestig minuten voor aanvang van de training dienen er minimum drie personen ingeschreven
te zijn, anders behoudt Fit à la Kat zich het recht om de training te annuleren.

5.4.

Een training van Fit à la Kat kan onverwacht zonder voorafgaande melding geannuleerd
worden wegens overmacht of veiligheids- of gezondheidsredenen (zoals ziekte, ongeval,
plotse hevige regen, sneeuw, ijzel of rukwinden, enz.).

5.5.

Een 10-beurtenkaart is steeds geldig tot en met juni. Het abonnement is drie maanden
geldig. Een klant kan vragen om de geldigheidsduur te verlengen in geval van ziekte, blessure
of andere medische reden. Een meer-beurtenkaart of abonnement kan maximaal met 6
maanden verlengd worden.
Materiaal
Trainingen van Fit à la Kat vinden steeds buiten plaats op openbare plaatsen, tenzij anders
overeengekomen met de klant. Klanten worden dan ook geacht de regels van het gebruik
van openbare plaatsen te respecteren.
Fit à la Kat is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of overtredingen
toegebracht door de Klant.
Privacy
Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken
deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over
de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy. Voor
vragen en/of opmerkingen, neem contact op met info@fitalakat.be

6.
6.1.

6.2.
7.
7.1.

8.
8.1.

Geschillen en toepasselijk recht
Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die
voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of
betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze
maatschappelijke zetel bevoegd.
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8.2.

Het feit dat de ene of andere bepaling van huidige Algemene Voorwaarden ongeldig, illegaal
of nietig zou verklaard worden zal geenszins afbreuk doen aan de geldigheid, wettelijkheid of
toepasselijkheid van de andere bepalingen.
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