Algemene Voorwaarden
Om iedereen ten volle te laten genieten van onze fit- en wellness club vragen we jullie om onze
huisregels te respecteren.

Wellness:
• Douchen is verplicht voor het betreden van de wellness, alsook voor je de dompelton
ingaat.
• De regendouche in de wellness is er enkel om je zweet af te spoelen, shampoo is er niet
toegelaten (geen wachtrijen, gemengde geuren, gladheid).
• Kledij is niet toegelaten, badkledij ook niet. We adviseren het dragen van slippers.
• Handdoek is verplicht in de sauna en de infraroodcabine, ook onder de voeten, maar niet
toegelaten in de stoomcabine.
• Pedi- en manicure is niet toegelaten, scheren ook niet.
• De ligbanken mogen niet gereserveerd worden tussen de sessies.
• De wellness is een oase van rust, gelieve dit te respecteren.
• Gebruikers van het centrum dienen al die handelingen na te laten, die in strijd zijn met de
goede zeden en die de veiligheid, rust en orde kunnen verstoren.
Groepslessen:
• Reserveren is noodzakelijk. Dit kan met je entreebandje via de ledencomputer aan de
balie, via de Pure Senses-app of via www.pure-senses.be .
• Gelieve minstens 3u op voorhand te annuleren. Wie dit niet respecteert, wordt
gesanctioneerd.
• Binnensportschoenen en -spinningsschoenen zijn verplicht, wisselen kan in de
kleedkamers.
Club:
• Ook hier is binnensportschoeisel verplicht, wisselen is voldoende in de kleedruimten.
• Een eigen handdoek is verplicht, alsook worden de Corona Pure Senses fitness club
maatregelen toegepast.
• Plaats steeds je gewichten terug op de daarvoor voorziene plaats.
• Trainen in ontbloot bovenlichaam is niet toegestaan.
• Eigen drank en eten is toegelaten.
Aankoop en algemene voorwaarden:

Definities en toepassingsgebied
Artikel 1 - Definities. 1° Pure Senses fitness: De uitbatingsnaam met rechtspersoonlijkheid Wellbeing
Facilities NV. 2° een activiteit: fit- en wellness , groepslessen, personal training en horeca op
bepaalde locatie. 3° de inschrijver (vanaf nu genoemd ‘lid’) de persoon die inschrijft voor een
abonnement of een activiteit boekt. Deze persoon moet meerderjarig zijn en kan de inschrijver zelf
zijn. 4° de inschrijving: de inschrijving voor een deelname aan een activiteit.
Art. 2. Voorliggende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten zoals omschreven
in artikel 1, 2° van onderhavige algemene voorwaarden. Door de inschrijving aanvaardt het lid
onderhavige algemene voorwaarden en de toepasselijke huishoudelijke reglementen van Pure
Senses fitness. Deze huishoudelijke reglementen zijn beschikbaar in Pure Senses en raadpleegbaar
op www.pure-senses.be II. Mogelijke deelnemingsvoorwaarden, inschrijving (vanaf nu genoemd
(abonnement) en betaling (vanaf nu genoemd ‘lidgeld’) .
Art. 3. De activiteiten staan open voor iedere lid die voldoet aan mogelijke deelnemingsvoorwaarden
Art. 4. Om deel te nemen aan een activiteit dient het lid te reserveren op de wijze omschreven in
artikel 1, 4°. Na de reservering gaat Pure Senses fitness na of er voldoende inschrijvingen zijn om de
activiteit te laten doorgaan. Indien Pure Senses fitness oordeelt dat de activiteit niet doorgaat, vervalt
automatisch de reservering. De beslissing of een activiteit al dan niet doorgaat wordt uiterlijk 3 uur
voor de activiteit gecommuniceerd aan het lid

Art. 5. Het lidgeld dient volledig betaald te zijn voor de deelname van de activiteit. Indien het lidgeld
niet betaald is zoals vermeld in het voorgaande lid, heeft Pure Senses fitne ss het recht het
abonnement te annuleren zonder dat er enig recht op schadevergoeding ontstaat in hoofde van het
lid. Deze annulatie gebeurt aan de hand van een e-mail. III Annulering en opzegging
Art. 6a Bij abonnementen met een domiciliering (6 maand en 12 maand) is het lid zelf
verantwoordelijk voor het tijdig stopzetten van het abonnement. Dit moet via mail 1 maand voor de
einddatum van het abonnement. Indien niet stopgezet blijft de domiciliering dus doorlopen na deze
einddatum en kan deze iedere maand opgezegd worden. Annulering van reservaties van fitness of
groepslessen gebeurt steeds per mail of via de online reservatietool op de app of de website. Indien
een deelnemer niet komt opdagen voor een activiteit, wordt die gesanctioneerd. Indien door
omstandigheden uitzonderingen zouden toegelaten worden door Pure Senses fitness kan dit enkel
via compensatie van een tegoedbon.
Art 6b Een 12 maand abonnement kan om gelijk welke reden en onbeperkt bevroren worden met
een minimum van 2 weken tot maximum 6 maand. Dit kan herzien worden bij sluiting omwille van
overmacht. 2 IV. Kortingen
Art. 7. §1 Kortingen zijn niet cumuleerbaar voor dezelfde activiteit. V. Schade
Art. 9 Indien het materiaal, uitrusting, terreinen, gebouwen van Pure Senses fitness al dan niet
opzettelijk, beschadigd worden, zal steeds een schadevergoeding geëist worden van het lid. Deze
schadevergoeding is minstens gelijk aan de kostprijs van de herstelling en/of de aankoop van het
beschadigde. Bij opzettelijke schade kan de toegang tot Pure Senses fitness. voor (on)bepaalde duur
ontzegd worden. Pure Senses fitness is, behoudens grove nalatigheid, niet verantwoordelijk voor
lichamelijke ongevallen. Diefstal, verlies van en schade aan de kledij en het materiaal van de
deelnemer kunnen niet verhaald worden op Pure Senses fitness. Sluitbare lockers zijn voorzien. VI.
Privacybeleid.
Art. 10. Het lid gaat ermee akkoord dat hun persoonsgegevens worden opgeslagen in één of meer
klantenbestanden. De desbetreffende klantenbestanden behoren uitsluitend toe aan Pure Senses
fitness. Pure senses fitness respecteert de privacy van alle leden en draagt er zorg voor dat de
verschafte persoonsgegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet van 8
december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens, worden behandeld. Deze gegevens zullen niet aan derden ter
beschikking worden gesteld zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het lid. De
persoonsgegevens die het lid via de website van Pure Senses fitness verstrekt, worden uitsluitend
gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel. Deze worden gebruikt om de nodige documenten te
kunnen e-mailen of opsturen en te communiceren. Pure Senses fitness is door de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer gemachtigd om het rijksregisternummer voor de
inschrijving op te vragen. Pure Senses fitness heeft geen toegang tot het Rijksregister en kan derhalve
niet zelf persoonsgegevens via het Rijksregister opvragen. Het rijksregisternummer van het lid
gebruikt Pure Senses fitness om de deelnemer uniek te identificeren.VII Online aankopen.
Art. 11. U heeft het recht om binnen de 14 dagen alsnog af te zien van online aankopen en van
andere aankopen van goederen en diensten die je niet in Pure Senses fitness club zelf gedaan
hebt. VIII Varia.
Art. 12. Pure Senses fitness heeft het recht onderhavige algemene voorwaarden jaarlijks per 1
januari te wijzigen. Art. 13. Klachten met betrekking tot de toepassing van deze algemene
voorwaarden moeten uiterlijk binnen de 30 dagen na het feit waarover geklaagd wordt, ingediend
worden bij Pure Senses fitness Titecastraat 98 8200 Brugge
Art. 14. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle activiteiten door of met Pure Senses
aangegaan, uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing.
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