LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN
UNITEDFITNESSCLUBS.COM NEDERLAND
Deze voorwaarden UnitedFitnessClubs.com Nederland zijn van toepassing op het lidmaatschap
van UnitedFitnessClubs.com Nederland. Zodra u bij de inschrijving het vakje “Ik ga akkoord met de
lidmaatschapsvoorwaarden UnitedFitnessClubs.com Nederland” aanvinkt, bevestigt je dat je akkoord
bent met de toepasselijkheid van deze lidmaatschapsvoorwaarden.
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Artikel 1 – Voorwaarden voor het lidmaatschap
1. Alleen een natuurlijke persoon (iemand, die niet handelt voor doeleinden die verband houden met
handels, - bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit), van 18 jaar oud en ouder met een vaste
woon-en verblijfplaats in Nederland, kunnen lid worden van UnitedFitnessClubs.com Nederland.
2. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
3. Eenieder kan slechts één lidmaatschap hebben.
4. Wij hebben te allen tijde het recht om jou, zonder opgaaf van reden, niet te accepteren en/of
aanvullende eisen te stellen voor de acceptatie.
5. Voor een goede uitvoering van onze taken, is het noodzakelijk dat wij beschikken over jouw
persoonsgegevens die correct en actueel zijn. Onjuistheden en/of wijzigingen in jouw
geregistreerde gegevens moet u zo snel als mogelijk aan ons doorgeven.
Artikel 2 – Kosten van het lidmaatschap
1. De kosten van het lidmaatschap en de wijze van betaling kunnen jaarlijks worden gewijzigd en
staan aangegeven op unitedfitnessclubs.com.
Artikel 3 – Duur en beëindiging van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap gaat in op het moment de aanmelding voor het lidmaatschap door ons is
geaccepteerd en jouw UnitedFitnessClubs.com C/C CustomerCard is geactiveerd via het
UnitedFitnessClubs.com platform. Om de UnitedFitnessClubs.com C/C Customercard te activeren,
moeten de activatie-instructies die vermeld staan op unitedfitnessclubs.com te worden opgevolgd.
2. Het lidmaatschap is aangegaan voor de periode van één jaar en wordt telkens automatisch en
stilzwijgend verlengd met één jaar. Na het eerste jaar kun je het lidmaatschap maandelijks
opzeggen.
3. Wij kunnen, met opgaaf van reden, het lidmaatschap opzeggen met een opzegtermijn van één
maand.
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4. Wij kunnen, met opgaaf van reden, het lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigen, de
rechten van het lidmaatschap tijdelijk beperken zonder daarmee schadeplichtig te worden
tegenover jou. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als wij vermoeden dat er sprake is van één van de
volgende gevallen:
a. Je hebt opzettelijk valse en/of onjuiste persoonlijke gegevens verstrekt;
b. Je handelt in strijd met de wet- en/of regelgeving of maakt inbreuk op rechten van derden;
c. Je handelt in strijd met deze lidmaatschapsvoorwaarden of enige contractuele
verplichtingen tegenover ons;
d. Er is of wordt een faillissement van jou aangevraagd of je bent failliet verklaard;
e. Je schaadt onze reputatie, het imago, de integriteit of de bedrijfsvoering;
f. Er zijn redenen die rechtvaardigen dat van ons redelijkerwijs niet kan worden gevergd om
het lidmaatschap te laten voortbestaan;
5. Het lidmaatschap eindigt automatisch bij overlijden.
6. Ingeval het lidmaatschap tussentijds is beëindigd, vindt geen restitutie plaats van de
lidmaatschapskosten.
Artikel 4 - Herroepingsrecht
1.
2.

3.
4.
5.

Als jouw lidmaatschap door ons is geaccepteerd en jouw UnitedFitnessClubs.com
C/C CustomerCard is geactiveerd, heb je nog een bedenktijd van 14 dagen om alsnog af te zien van
het lidmaatschap, mits jij het lidmaatschap niet heb gebruikt.
Als je gebruik wilt maken van jouw herroepingsrecht, meldt je dit op ondubbelzinnige wijze
schriftelijk binnen de bedenktijd van 14 dagen rechtstreeks bij ons. Je kunt daarbij gebruik maken
van het Modelformulier voor herroeping lidmaatschap (bijlage 1). Wij kunnen aan jou vragen wat de
reden is van herroeping, maar je bent niet tot opgave van reden(en) verplicht.
Aan de herroeping zijn geen kosten verbonden, tenzij anders aangegeven.
Als jouw lidmaatschap is herroepen, zullen wij jouw lidmaatschapskosten terugbetalen. Als het
lidmaatschap inmiddels is geactiveerd, kunnen wij eventuele administratiekosten in rekening
brengen. De actuele informatie wordt vermeld op unitedfitnessclubs.com.
Als jouw lidmaatschap is beëindigd, kan dat gevolgen hebben voor jouw aankopen op
het UnitedFitnessClubs.com platform. Raadpleeg daarom eerst goed de toepasselijke “Algemene
Verkoopvoorwaarden UnitedFitnessClubs.com platform”.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid
1. Wij doen ons uiterste best om de registratie en verwerking van jouw persoonsgegevens op een
zorgvuldige wijze uit te voeren maar wij zijn niet verantwoordelijk en of aansprakelijk voor enige
schade en/of kosten die verband houden met of het gevolg zijn van onder andere:
a. niet correcte of actuele persoonsgegevens;
b. een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens of verwerkingsfouten;
c. het gebruik van het lidmaatschap;
d. het tijdelijk beperken van de rechten of de beëindiging van het lidmaatschap;
e. overmacht;
2. Mocht op ons enige aansprakelijkheid rust, is het schadebedrag beperkt tot maximaal de
lidmaatschapskosten van één jaar.
3. Vergoeding van indirecte schade, zoals gevolgschade, of immateriële schade, is uitdrukkelijk
uitgesloten.
4. Bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheden geldt eveneens voor de door ons ingeschakelde
derden en/of (al dan niet ondergeschikte) hulppersonen.
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Artikel 6 - Privacy
1.
2.

De wijze waarop wij omgaan met de persoonsgegevens van onze leden, is vastgelegd en
hieronder weergegeven Privacy Statement.
Door bij de inschrijving op het vakje te drukken: “Hierbij geef ik toestemming voor de verwerking
van mijn gegevens”, geef je uitdrukkelijke toestemming aan ons om jouw persoonsgegevens te
verwerken of te laten verwerken.

Artikel 7 – Overige bepalingen
1.
2.
3.

Deze lidmaatschapsvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. De gewijzigde
voorwaarden gelden vanaf het moment dat deze wijzigingen zijn gepubliceerd. Indien jij de
gewijzigde voorwaarden niet aanvaardt, kun je het lidmaatschap op ieder moment opzeggen.
Als je vragen of klachten hebt, kun je ons via onderstaande mail bereiken. Wij zullen ons best
doen om zo snel als mogelijk contact met jou op te nemen.
Als er geschillen zijn die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, kun je het geschil
voorleggen aan de bevoegde rechter van het arrondissement van jouw woonplaats. Wij zijn niet
aangesloten bij het Online Dispute Resolution (ODR) of de Stichting Geschillencommissies voor
Consumentenzaken (SGC). Het Nederlandse recht is van toepassing.

Artikel 8 – Wie zijn wij?
Wij zijn een onafhankelijke partij die zorgdraagt voor de registratie en verwerking van jouw gegevens en de
acceptatie van het lidmaatschap bij UnitedFitnessClubs.com Nederland.
DikenDun B.V.
Adres: Pythagorasweg 17, 3076 AJ Rotterdam
E-mailadres: info@unitedfitnessclubs.com
KvK-nummer: 84214996

Versie 1 oktober 2021
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Bijlage 1
MODELFORMULIER HERROEPING
LIDMAATSCHAP UNITEDFITNESSCLUBS.COM NEDERLAND

Aan DikenDun. B.V.
Pythagorasweg 17
3076 AJ Rotterdam

Hierbij wil ik het lidmaatschap UnitedFitnessClubs.com Nederland herroepen.
Voor- en achternaam:
Adres:
Email- adres:
Telefoon:
Datum van aanmelding:

Plaats:
Datum:
Handtekening:
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PRIVACY STATEMENT
Met dit Privacy Statement willen wij u informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons
verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens.
Wij behandelen en verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder maar niet alleen beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). Deze persoonsgegevens mogen daarom onder geen enkele voorwaarden aan derden worden
verkocht of anderszins openbaar worden gemaakt of ter beschikking worden gesteld aan derden, tenzij dat
nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Dit Privacy Statement is van toepassing op het lidmaatschap UnitedFitnessClubs.com Nederland.

Welke gegevens wordt door ons verwerkt?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adres
Postcode
Woonplaats
Burgerservicenummer (BSN)
Telefoonnummer
E-mailadres
Betaalgegevens
Factuurgegevens
Ingangs- en beëindigingsdatum van het lidmaatschap

Waarvoor hebben wij jouw gegevens nodig?
Jouw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt voor de volgende doeleinden:
-

uitvoering en de verbetering van onze dienstverlening
het nakomen van wettelijke verplichtingen
uitvoering gerechtvaardigde bedrijfsbelangen

Rechtsgrondslag voor de verwerking
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van de volgende rechtsgronden:
-

Toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG).
Uitvoering van de overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG)
Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG)
Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG)

Hoe gaan wij om met verwerkers?
Zodra jouw lidmaatschap is geaccepteerd, stellen wij jou gegevens ter beschikking aan de ondernemer
die de niet-exclusieve licentie- en exploitatierechten heeft van het UnitedFitnessClubs.com platform in
Nederland. Deze ondernemer kan aan u een C/C CustomerCard verstrekken waarmee u aankopen kunt
doen op het UnitedFitnessClubs.com platform. Wij sluiten met deze ondernemer een
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verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG. In deze verwerkersovereenkomst hebben
wij afspraken gemaakt over de verwerking van de persoonsgegevens conform de wettelijke eisen.
Deze ondernemer hanteert zijn eigen Privacy Statement.
Hoe gaan wij om met de beveiliging van jouw gegevens?
Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens worden beveiligd tegen
misbruik, ongeoorloofde toegang, verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de verwezenlijking van de
doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als wettelijk verplicht.
Als jouw lidmaatschap is beëindigd, zullen wij expliciet aan u vragen om aan ons toestemming te geven
om jouw persoonsgegevens te mogen bewaren.
Wat zijn jouw rechten?
U heeft onder andere de volgende rechten:
-

Recht op informatie (artikel 13 en 14 AVG)
Recht op inzage (artikel 15 AVG)
Recht op rectificatie en aanvulling (artikel 16 AVG)
Recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens (artikel 17 AVG)
Recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens (artikel 18 AVG)
Recht op kennisgeving met betrekking tot de rectificatie of wissing van persoonsgegevens of
verwerkingsbeperking (artikel 19 AVG)
Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG)
Recht van bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (artikel 21 AVG)
Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (artikel 77 AVG)
Recht om jouw toestemming in te trekken

Vragen of klacht?
Als je een vraag hebt of een klacht wilt indienen met betrekking tot de verwerking of het gebruik van jouw
gegevens, dan kun je contact met ons opnemen.
DikenDun B.V.
Pythagorasweg 17
3076 AJ Rotterdam
E-mail adres: info@unitedfitnessclubs.com
Als jij vindt dat wij jouw persoonsgegevens op een onjuiste manier verwerken of niet goed reageren op
jouw klacht of vraag in dat verband, dan heb jij ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijziging Privacy Statement
Nieuwe ontwikkelingen kunnen aanleiding geven om ons Privacy Statement van tijd tot tijd te wijzigen.
De meest actuele versie van ons Privacy Statement staat op onze website.
Versie 1 oktober 2021.
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