
ALGEMENE VOORWAARDEN BEAR UP CROSSFIT 

Bear Up CrossFit is gevestigd te Lelystad en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 

onder nummer 66537215.  

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN 

1.1 Door inschrijving bij Bear Up CrossFit verklaart u zich akkoord met de voorwaarden en regels zoals 

hieronder staan beschreven. Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich via SportBit 

Manager of direct bij Bear Up CrossFit heeft aangemeld voor het volgen van elke training of evenement 

aangeboden door Bear Up CrossFit. 

ARTIKEL 2: AANMELDING/ INSCHRIJVING  

2.1 Aanmelding vindt plaats door inschrijving via SportBit Manager of bij Bear Up CrossFit zelf.  

2.2 De ingang van het lidmaatschap en betaling start op de door het lid aangegeven startdatum bij inschrijving 

via SportBit Manager.  

2.3 Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen. 

2.4 De directie van Bear Up CrossFit is gemachtigd personen te weigeren en/of eenzijdig hun abonnement(en) 

op te zeggen zonder dat restitutie van abonnementskosten en/of gelden is verschuldigd. 

2.5 Inschrijving van een les geschiedt altijd via SportBit Manager. 

2.6 Uitschrijving van een les geschiedt altijd via SportBit Manager. Lessen kunnen tot 2 uur voor aanvang van 

een les worden geannuleerd met restitutie van de gebruikte rit. Er vindt geen restitutie van ritten plaats 

wanneer een les minder dan 2 uur voor aanvang of niet wordt geannuleerd. 

2.7 Een lid zonder ervaring met CrossFit is verplicht de Fundamentals lessen te volgen. 

ARTIKEL 3: ABONNEMENTSVORMEN 

3.1 Bear Up Crossfit hanteert verschillende abonnementen met hierbij behorende abonnementsgelden. Een lid 

kan zich via SportBit Manager alleen inschrijven voor de lessen waar hij een abonnement voor afgesloten heeft. 

3.2 Een Fundamentals abonnement bij Bear Up CrossFit bestaat uit een abonnement voor vier weken waar 

deelgenomen kan worden aan alle Fundamentals lessen en Open Gyms met een maximaal van drie 

trainingsmomenten per week.  

3.3 Een 2x per week abonnement bij Bear Up CrossFit geeft het lid wekelijks recht op 2 lessen voor een WOD of 

Open Gym. Eventueel overgebleven ritten kunnen niet meegenomen worden naar een volgende week. 

3.4 Een MAX abonnement bij Bear Up CrossFit geeft een lid recht zich 6 keer per week inschrijven voor een 

WOD of Open Gym. Eventueel overgebleven ritten kunnen niet worden meegenomen naar een volgende week 

of maand. 

3.5 Een Bear Cubs abonnement bij Bear Up CrossFit geeft een lid recht zich 1 keer per week in te schrijven op 

een Bear Cubs les. Eventueel overgebleven ritten kunnen niet worden meegenomen naar een volgende week 

of maand. Een Bear Cubs lid kan ingeschreven worden via het SportBit Manager account van een ouder. 

3.6 Een CrossFit Kids abonnement bij Bear Up CrossFit geeft een lid recht zich 2 keer per week in te schrijven op 

een CrossFit Kids les. Eventueel overgebleven ritten kunnen niet worden meegenomen naar een volgende 

week of maand. Een Kids lid kan ingeschreven worden via het SportBit Manager account van een ouder. 

3.7 Een Teens abonnement bij Bear Up CrossFit geeft een lid recht zich 2 keer per week in te schrijven op een 

CrossFit Teens les. Eventueel overgebleven ritten kunnen niet worden meegenomen naar een volgende week 

of maand. Een Teens lid kan ingeschreven worden via een eigen SportBit Manager account of het SportBit 

Manager account van een ouder. 

3.8 Een Drop-in geeft een lid recht om zich in te schrijven voor 1 WOD. Een Drop-in les is maximaal 6 maanden 

na datum uitgifte in te wisselen voor een les. 

3.9 Een tienrittenkaart geeft een lid recht zich in te schrijven voor 10 WOD’s en/of Open Gyms. Een 

tienrittenkaart is maximaal 12 maanden na datum uitgifte in te wisselen voor een les. 

 



ARTIKEL 4: LIDMAATSCHAP, TERMIJN, TARIEVEN, OPZEGGING EN BETALINGSVOORWAARDEN  

4.1 Een lidmaatschap kan op ieder willekeurig moment worden gestart en worden beëindigd. Er wordt geen 

opzegtermijn toegepast maar de lopende maand wordt altijd volledig geïncasseerd, ongeacht het moment van 

opzeggen. Er is nooit restitutie van abonnementsgeld mogelijk.  

4.2 Het is niet toegestaan abonnementen tijdelijk te beëindigen wegens vakantie en/of kleine blessures. In het 

geval van langdurige afwezigheid en/of blessures is tijdelijk stopzetten van abonnementen in overleg 

bespreekbaar met de directie van Bear Up CrossFit.  

4.3 Het lidmaatschapsgeld wordt middels automatische incasso op de eerste van de maand geïncasseerd. 

4.4 Lidmaatschappen gaan in na betaling van de eerste maand.  

4.5 Het lid kan geen aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgelden.  

4.6 Bij opzegging voor de 27e van de maand loopt het lidmaatschap door tot het einde van de lopende maand. 

Bij opzegging vanaf de 27e van de maand loopt het lidmaatschap tot het einde van de daarop volgende maand. 

Nadat het lidmaatschap is beëindigd kan er uiteraard nog worden getraind tot het einde van deze lopende 

maand.  

4.7 Een opzegging dient per e-mail bij Bear Up CrossFit te gebeuren. Het abonnement wordt pas beëindigd ná 

e-mailbevestiging van Bear Up CrossFit.  

4.8 De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld wordt verzorgd door SportBit Manager. De eerste 

betaling gaat via IDEAL, hierna wordt het bedrag automatisch geïncasseerd.  

4.9 Bij stornering of andere oorzaak wordt de incasso bij de eerstvolgende incasso poging opnieuw kosteloos 

aangeboden. Indien het verschuldigde bedrag ook dan niet kan worden afgeschreven wordt een aanmaning 

verzonden waarbij de kosten bij het lid in rekening worden gebracht. 

4.10 Bij het niet tijdig voldoen van verschuldigde bedragen kan toegang tot de trainingen bij Bear Up CrossFit 

worden ontzegd totdat het gehele verschuldigde bedrag is voldaan.  

4.11 Wanneer bij beëindiging van het lidmaatschap nog verschuldigde bedragen open staan kan het 

lidmaatschap pas worden afgesloten na betaling van alle openstaande bedragen.  

4.12 Bear Up CrossFit behoudt zich het recht voor tarieven te verhogen. Leden worden hier voor een volgende 

incassering van het abonnementsgeld op de hoogte gesteld. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze 

zijn steeds beschikbaar op de website van Bear Up CrossFit en in het SportBit Manager account van Bear Up 

CrossFit. 

4.13 Bear Up CrossFit behoudt zich het recht de toegang tot Bear Up CrossFit te weigeren indien een lid zich 

niet houdt aan de dan geldende huisregels. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is Bear Up 

CrossFit gerechtigd de deelnemer de toegang tot de box te ontzeggen en het lidmaatschap eenzijdig en per 

direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of teruggave van de lidmaatschapskosten. 

4.14 Een wijziging van de lidmaatschapsvorm is mogelijk. Dit dient per e-mail te geschieden. De nieuwe 

lidmaatschapsvorm zal per ingang van de volgende lidmaatschapsmaand ingaan waarbij aanstonds het nieuwe 

tarief zal worden berekend. De deelnemer heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan 

ook. 

ARTIKEL 5: PERSOONSGEGEVENS 

5.1 Bear Up CrossFit verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede 

bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. 

5.2 De persoonsgegevens worden opgenomen in het beheerdersgedeelte van Bear Up CrossFit in SportBit 

Manager, waarin alle deelnemers van Bear Up CrossFit zijn opgenomen. Bear Up CrossFit gaat vertrouwelijk om 

met deze verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten 

behoeve van het genoemde doel en zullen niet worden verstrekt aan derden. 

5.3 Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan 

Bear Up CrossFit te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Bear Up 

CrossFit kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening 

gebracht worden aan het lid. 

5.4 Foto’s gemaakt tijdens lessen bij Bear Up CrossFit kunnen gebruikt worden op de website 

www.bearupcrossfit.nl en/of op social media van Bear Up CrossFit. Indien u niet wenst dat foto’s hiervoor 

gebruikt worden, dient u dit via SportBit Manager aan te geven. 

 

http://www.bearupcrossfit.nl/


ARTIKEL 6: TRAINING ZIEKTE/BLESSURE  

6.1 In geval van ziekte of een blessure of ander letsel waardoor deelname aan de training niet meer mogelijk is 

kan na toestemming van Bear Up CrossFit het lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet. Stopzetten kan nooit 

met terugwerkende kracht en restitutie van betaald lesgeld is niet mogelijk.  

6.2 Bear Up CrossFit is niet aansprakelijk voor blessures en/of beperkingen bij leden ontstaan voor, tijdens of 

na een training of trainingen.  

6.3 Het is niet toegestaan te trainen onder invloed van drank en/of drugs. 

ARTIKEL 7: OPENINGSTIJDEN  
7.1 Bear Up CrossFit behoudt zich het recht om de openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende 
feestdagen is Bear Up CrossFit gerechtigd de trainingstijden aan te passen of de locatie te sluiten.  
7.2 Bear Up CrossFit houdt zich het recht voor om wegens onderhoudswerkzaamheden, verbouwing of 
onvoorziene gebeurtenissen de openingstijden aan te passen. Wanneer deze sluiting minder dan 24 uur 
bedraagt heeft het lid geen recht op restitutie van betaalde abonnementskosten en/of gelden.  
7.3 Bear Up CrossFit behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een 
naar het oordeel van Bear Up CrossFit te gering aantal deelnemers, vakantie, scholing, ziekteverzuim van de 
instructeur, enig vorm van overmacht of andere door Bear Up CrossFit te bepalen omstandigheden zonder 
recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook. 
7.4 Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een 
training worden afgelast. Bear Up CrossFit is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een training door 
gevaarlijke weersomstandigheden. 
 
ARTIKEL 8: PROGRAMMA, RISICO/AANSPRAKELIJKHEID  
8.1 Bear Up CrossFit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen 
van de deelnemer. 
8.2 Bear Up CrossFit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk of lichamelijk letsel en daaruit 
voortvloeiende schade. 
8.3 De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal 
ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in 
de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen. 
8.4 De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich 
meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan 
ontstaan, voor eigen risico neemt. 
8.5 De deelnemer zal Bear Up CrossFit geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de 
ruimste zin des woord. 
8.6 Bear Up CrossFit is bevoegd deelnemers tijdens (delen van) trainingen te weigeren of alternatieve 
trainingen te geven.  
8.7 De deelnemer dient altijd zorg te dragen tijdens het gebruik van sportattributen eigendom van Bear Up 

CrossFit en de sportlocatie van Bear Up CrossFit.  

8.8 Indien de deelnemer door zijn toedoen schade veroorzaakt aan de sportattributen eigendom van Bear Up 

CrossFit of aan de sportlocatie, worden de kosten hiervan verhaald op de deelnemer.  

 ARTIKEL 9: ALGEMENE VOORWAARDEN  

9.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van Bear Up CrossFit geldt het Nederlands Recht.  

9.2 Het lid verklaart zich door inschrijving bij Bear Up CrossFit akkoord met de inhoud en strekking van de 

algemene voorwaarden ten aanzien van onder andere noodzakelijke orde en discipline. 

ARTIKEL 10: OVERIGE BEPALINGEN 

10.1 Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de 

directie van Bear Up CrossFit beoordeeld en beslist. 

10.2 Bear Up CrossFit behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De laatste 

versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Bear Up CrossFit. Op verzoek 

wordt een exemplaar van de algemene voorwaarden verstrekt. 


