
huishoudelijk reglement Woods 
 

1. Woods behoudt zich het recht voor de openingsuren, huisregels en lesgevers zonder 
voorafgaandelijke kennisgeving te wijzigen. 
2. Woods is niet verplicht tot enige vorm van compensatie in geval van mogelijke annuleringen van de 
lessen en andere dienstverleningen. 
3. het gebruik van handdoeken is omwille van hygiënische redenen verplicht in de gym. 
4. het lid aanvaardt ook het wellnessreglement zoals dat in de club geafficheerd wordt. 
5. het dragen van aangepaste sportkledij en -schoenen is verplicht. 
6. het materiaal en de toestellen dienen na gebruik in ordelijke staat achter gelaten te worden en zo 
nodig opgeborgen te worden. 
7. roken is verboden in het gebouw. 
8. dieren zijn niet toegelaten in het gebouw. 
9. het is niet toegelaten verboden middelen te gebruiken of te verhandelen in de gym. 
10. Woods is ondertekenaar van het antidopingcharter van de Vlaamse Overheid. de leden 
aanvaarden en erkennen de inhoud van dit charter. 
11. kinderen tot 15 jaar zijn niet toegelaten in de trainingszone. de ouders dienen in het gebouw 
aanwezig te zijn en behouden de verantwoordelijkheid over het gedrag en welzijn van 
de kinderen. 
12. Woods kan te allen tijde de toegang weigeren en ontzeggen, alsook het lidmaatschap beëindigen 
van personen wiens gedrag niet in overeenstemming is met het huishoudelijk 
regelement. 

algemene voorwaarden Woods 
 

1. het lidmaatschap 
 

a. niet-overdraagbaarheid 
het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet overgedragen worden op derden. 
b. misbruik 
bij misbruik zal het lidmaatschap worden ingetrokken en stopgezet. het betrokken 
lid dient in dit geval wel nog de nog verschuldigde maandelijkse lidmaatschapsbijdragen 
voor de lopende duur van de lidmaatschapsovereenkomst te betalen. 
c. betalingswijze 
I. lidmaatschappen worden ofwel integraal cash of via bankcontact betaald; of 
via domiciliëring maandelijks vooruitbetaald, met uitzondering van de eerste 
maand. de lidmaatschapsbijdrage voor minimaal de eerste maand dient bij de 
start van het lidmaatschap (i.e. bij ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst) 
aan Woods te worden betaald. 
II. de daaropvolgende maandelijkse bijdragen worden maandelijks vóór de vijfde 
van de maand via domiciliëring betaald indien zij niet vooraf werden betaald. 
III. Woods biedt zijn leden ook de mogelijkheid om het volledige bedrag voor de 
initiële looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst vooruit te betalen. in 
dergelijke gevallen wordt er geen domiciliëring opgestart. bij ontvangst van het 
volledige bedrag wordt door Woods een ontvangstbewijs aan het lid afgeleverd. 
de vooraf betaalde lidmaatschapsovereenkomst is een overeenkomst van 
bepaalde duur die van rechtswege een einde neemt op de einddatum van de 
lidmaatschapsovereenkomst. 
IV. het lidmaatschap gaat in vanaf de dag van ontvangst van de eerste lidmaatschapsbijdrage. 
V. wanneer de maandelijkse domiciliëring ten onrechte wordt herroepen of stopgezet, 
behoudt Woods zich het recht om zonder ingebrekestelling een schadevergoeding 
van honderd (100) euro exclusief btw aan te rekenen. wanneer de 
betaling van de maandelijkse lidmaatschapsbijdrage uitblijft, zal het 
verschuldigde bedrag aan lidmaatschapsbijdragen verhoogd worden met een 
schadebeding, ten belope van tien (10) % van het verschuldigde bedrag. Woods 
behoudt zich in dat geval ook het recht om de lidmaatschapsovereenkomst met 
onmiddellijke ingang te beëindigen. 
d. duur en opzegging van de lidmaatschapsovereenkomst 
 



 
I. de lidmaatschapsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde initiële 
looptijd, afhankelijk van de gekozen formule. de initiële looptijd is vermeld op het 
inschrijvingsformulier. 
II. de lidmaatschapsovereenkomst kan door het lid niet worden opgezegd tijdens 
de initiële looptijd, behoudens bepaald onder artikel 1.d.iv 
III. verlening van de lidmaatschapsovereenkomst gebeurt stilzwijgend, m.a.w. 
indien u als lid uw lidmaatschapsovereenkomst niet uiterlijk een (1) maand voor 
afloop van de initiële looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst opzegt, dan 
wordt de lidmaatschapsovereenkomst automatisch verlengd voor telkens een 
periode van een (1) maand. opzegging van een lidmaatschapsovereenkomst 
gebeurt door middel van een aangetekend schrijven gericht aan Woods op het 
adres grote markt 14a, 2260 Westerlo. onverminderd de wet van 25 juni 1992 op 
de landverzekeringsovereenkomst, kan het lid, na de stilzwijgende verlenging 
van een lidmaatschapsovereenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder 
vergoeding de lidmaatschapsovereenkomst opzeggen, mits inachtneming van 
een opzegtermijn van één (1) maand. 
IV. uiterlijk één (1) maand voor afloop van de initiële looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst 
kan de lidmaatschapsovereenkomst geldig worden opgezegd 
en in dergelijk geval kan u als lid stoppen op het einde van de initiële looptijd. 
opzegging van een lidmaatschapsovereenkomst gebeurt door middel van een 
aangetekend schrijven gericht aan Woods op het adres grote markt 14a, 2260 
Westerlo of persoonlijk aan het onthaal. 
V. aan het einde van de lidmaatschapsovereenkomst gelden bij iedere verlening de 
op dat moment geldende tarieven voor de, tijdens de initiële looptijd gekozen, 
formule. deze tarieven zijn steeds te consulteren aan de balie van Woods. 
VI. een definitieve opzegging van de lidmaatschapsovereenkomst tijdens de 
overeengekomen looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst kan met een 
doktersattest als bewijs of bij verhuizen buiten een van vijfentwintig (25) km van 
Woods, met als bewijs een kopie van inschrijving in de nieuwe woonst. 
VII. een tijdelijke opschorting van de lidmaatschapsovereenkomst is mogelijk in 
geval van een langdurige blessure, lichamelijk letsel of ziekte op basis van het 
door het lid voor te leggen doktersattest of om professionele redenen let een 
door de werkgever ondertekende brief als bewijs. het opschorten kan nooit met 
terugwerkende kracht. een opschorting geldt steeds voor een periode van één 
(1) maand, startend op de eerste van een bepaalde komende en eindigend op 
de eerste dag van de daaropvolgende maand. de vervaldag van het lidmaatschap 
wordt in dit geval verlengd en de financiële verplichtingen opgeschort 
met de duur van de tijdelijke opschorting en dit met een maximale duur van zes 
(6) maanden. 
VIII. het betrokken lid kan in geen geval beroep doen op restitutie van lidmaatschapsbijdragen. 
 

2. beperkte verantwoordelijkheid 
 

a. u bent zelf verantwoordelijk voor uw persoonlijke bezittingen. u wordt geadviseerd 
om u hiertoe treffend te verzekeren. noch Woods, noch zijn medewerkers kunnen 
verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van 
goederen binnen de Woods gym. Woods voorziet lockers voor het opbergen van 
waardevolle goederen. de leden gebruiken deze lockers op eigen verantwoordelijkheid. 
de lockers worden gesloten met een sleutel. Woods behoudt, in geval van 
vermoeden van misbruik van deze lockers, zich steeds het recht om, in aanwezigheid 
van het lid, de locker te openen. 
b. ieder lid verzekert zichzelf voor persoonlijke ongevallen. voor ongevallen die niet 
gedekt worden door de polis of voor hogere bedragen dan deze voorzien in de 
dekking, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat Woods zelf daarvoor niet kan 
worden aangesproken, behoudens haar opzet, haar grove schuld of die van haar 
aangestelde lasthebbers. 
c. noch Woods, noch haar medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden 
voor de dood, persoonlijk letsel of ziekte van leden, hun kinderen en gasten 
optredend binnen de Woods gym. 



d. de aansprakelijkheid van Woods is bovendien beperkt tot een bedrag gelijk aan de 
aan het schadegeval voorafgaande jaar door het lid betaalde lidmaatschapsbijdragen, 
met een maximum van duizend (1000) euro per schadegeval. 
 

3. privacy 
 

a. Fiber Factory verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van haar klanten overeenkomstig 
de bepalingen van de verordening (eu) 2016/679 van het Europees 
parlement en de raad van 27 april 2016 (“algemene verordening gegevensbescherming”) 
en dit ten behoeve van het beheren van het klantenbestand en de 
aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, om u te 
informeren over nieuwe producten en diensten en voor promotiecampagnes. deze 
persoonsgegevens kunnen door Fiber Factory ook gebruikt worden voor direct 
marketing doeleinden. Fiber Factory verbindt er zich toe de persoonsgegevens van 
haar klanten niet bekend te maken aan derden noch deze aan te wenden voor 
andere doeleinden. persoonsgegevens worden al naargelang het geval verwerkt 
op basis van toestemming van de betrokkene, noodzakelijkheid voor de uitvoering 
van een overeenkomst of noodzakelijkheid voor de behartiging van de gerechtvaardigde 
belangen van Fiber Factory. Fiber Factory neemt passende technische 
en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van haar klanten te 
beschermen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies 
evenals iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens. in de 
mate dat e klant heeft te allen tijde het recht om de gegeven toestemming te 
trekken via eenvoudig verzoek op info@woodsclub.be. 
b. Fiber Factory verwerkt de persoonsgegevens van haar klanten gedurende 
maximaal vijf jaar. na afloop van deze periode, worden de persoonsgegevens van 
de klant definitief gewist. de klant heeft te allen tijde het recht op kosteloze inzage 
van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren als ze onjuist of onvolledig 
zijn, ze laten verwijderen wanneer hiertoe grond bestaat, de verwerking ervan te 
laten beperken van hem betreffende persoonsgegevens. de klant heeft het recht 
zich te allen tijde kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens 
met het oog op direct marketing. de klant kan zijn rechten te allen tijde 
uitoefenen door een verzoek te richten aan Fiber Factory via info@woodsclub.be 
waarbij de klant zijn identiteit aan de hand van zijn identiteitskaart en met opgave 
van zijn adres zal aantonen. de klant beschikt over het recht om een klacht in te 
dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. voor verdere informatie, vragen 
of opmerkingen over het privacy beleid van Fiber Factory kan de klant terecht op 
grote markt 14a te 2260 Westerlo. 
c. cameratoezicht 
ten einde de veiligheid, rust en orde te garanderen en ongewenst gedrag te voorkomen, 
maakt Woods gebruik van cameratoezicht in de ontvangstruimte alsook 
de trainingsruimte. de leden worden hierop attent gemaakt bij het betreden van de 
gym en erkennen hiervoor ook hun toestemming te geven. 
 

4. varia 
 

a. veranderingen omtrent uw persoonlijke gegevens dient u schriftelijk door te geven 
aan het onthaal van Woods. 
b. voor vragen omtrent uw lidmaatschap of vragen van financiële aard staat Woods 
te uwer beschikking tijdens de openingsuren. 
c. de lidmaatschapsovereenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. alle 
geschillen die in verband staan met de interpretatie en de uitvoering van de 
lidmaatschapsovereenkomst, 
zullen worden beslecht door de rechtbanken van het 
arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout. 
d. In geval van tijdelijke sluiting van Woods door overheidsmaatregelen in het beheer 
van de Coronapandemie wordt de lidmaatschapsovereenkomst automatisch 
geschorst en van rechtswege verlengd met de duur van de tijdelijke sluiting. 
 
 



5. personal training 
 

de diensten van personal trainers, kinesisten en diëtisten zijn niet in het lidmaatschap 
inbegrepen. de dienstverlener is zelfstandig werkzaam en is daarbij volledig 
verantwoordelijk voor alle afspraken en handelingen. 


