
ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1 : Lid worden van NRG 
a. Inschrijving en aanvaarding algemene voorwaarden. Je kan lid worden van NRG door inschrijving in een 
van de NRG-clubs. Met de ondertekening van het inschrijvingsformulier verklaar je akkoord te gaan met deze 
algemene voorwaarden. Jouw thuisclub is de NRG-club waar je het inschrijvingsformulier hebt ondertekend. 

b. Voorwaarden. Om lid te kunnen worden moet je 18 jaar zijn om zelf de inschrijving aan te gaan of dient 
één van je ouders of voogd de overeenkomst te ondertekenen. NRG kan jouw lidmaatschap (tijdelijk) weigeren 
indien zij daarvoor gegronde redenen heeft of als het maximum aantal leden is bereikt, in welk geval de kandi-
daat op een wachtlijst wordt geplaatst. 

Bij inschrijving bedraagt de totale inschrijvingskost te betalen het volgende: Een eenmalige bijdrage van 100 
eur. Alsook een administratieve kost van 49 eur, en een armband van 5 eur. Ook het pro-rata gedeelte van de 
maand van inschrijving in functie van de gekozen formule (zie artikel 2) zal aangerekend worden. Na inschrij-
ving en betaling ontvang je je persoonlijke armband. Eventuele kortingen die door NRG worden toegekend op 
de instapkosten, worden alsnog opeisbaar indien je jouw lidmaatschap beëindigt vóór het verstrijken van de 
aanvangsduur van 1 jaar (zie art. 2.e).

c. Armband. Jouw armband is strikt persoonlijk en kan dus enkel door jou worden gebruikt. Zonder armband 
kan je geen club betreden. Met jouw armband kan je in alle NRG-clubs terecht. Je blijft ten allen tijde aanspra-
kelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van jouw armband. De armband is niet overdraag-
baar en blijft steeds eigendom van NRG. Bij verlies, diefstal of misbruik van de armband, blijven uw (betalings-)
verplichtingen onverminderd van kracht. Een nieuwe, vervangende armband kan tegen betaling van 5 EUR 
worden verkregen in uw thuisclub. 

Artikel 2: Formules, duur en beëindiging, betalingsvoorwaarden 
d. Formules. Je hebt de keuze uit 3 formules: 1°) GOLD aan 39,95 EUR/4 weken, 2°) PREMIUM aan 49,95 
EUR/4 weken, 3°) VIP aan 59,95 EUR/4 weken. Ben je STUDENT, dan krijg je 10 EUR/per 4 weken korting op de 
gekozen formule. Om van het studententarief te kunnen blijven genieten, dien je elk jaar jouw studentenkaart 
te bezorgen. Doe je dat niet, dan zal het tarief automatisch worden aangepast naar het normale tarief. Afhanke-
lijk van je club kan je kiezen voor een upgrade van deze formules met E-Gymtoestellen (+ 15 EUR/4 weken) en/
of met relax & hammam (+ 15 EUR/4 weken). Tijdens de aanvangsduur (zie art. 2.e) kan je enkel van formule 
wijzigen indien je opteert voor een duurdere formule. 

De bedragen blijven verschuldigd voor de hele duur van het lidmaatschap, zelfs indien er weinig of geen ge-
bruik wordt gemaakt van de armband. In geen geval zal er terugbetaling van de maandbijdrage plaats vinden. 

NRG behoudt zich het recht voor om de tarieven en de formules 1x per jaar te wijzigen. Deze gewijzigde tarieven 
en/of formules zullen slechts gelden voor nieuwe leden. 

Voor bestaande leden kunnen de tarieven 1x per jaar naar boven geïndexeerd worden op basis van de con-
sumptieprijs-index, volgens volgende formule: (aanvangstarief x (nieuw indexcijfer/aanvangsindexcijfer)).In 
geval van betaling via domiciliëring wordt de domiciliëring steeds door NRG NEW GENERATION uitgevoerd.

e. Beëindiging. Een lidmaatschap wordt steeds (behoudens de dagpas) aangegaan voor een minimale aan-
vangsduur van 1 volledig betalend jaar. Na het verstrijken van de aanvangsduur wordt het lidmaatschap stil-
zwijgend voor onbepaalde duur verlengd, en kan vanaf dan elke partij het lidmaatschap beëindigen met een 
opzeggingstermijn van 4 weken. 

Opzegging kan gebeuren ofwel in de thuisclub, waarbij tijdens een vooraf gemaakte afspraak een opzeggings-
document kan worden ingevuld en de armband kan worden afgegeven, ofwel middels aangetekend schrijven 
aan NRG New Generation, 2900 Schoten, Zaatstraat 5 met vermelding van naam, thuisclub en begin- en eind-
datum van het lidmaatschap, met ingesloten de armband. 

Elke Partij kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang, en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, 
beëindigen ingeval van ernstige tekortkoming (zoals maar niet beperkt tot de niet-betaling van verschuldigde 
bedragen, onaanvaardbaar gedrag of bij herhaaldelijke of ernstige schendingen van de huisregels door de 
andere partij. Ingeval van dergelijke onmiddellijke beëindiging tijdens de aanvangsduur heeft de andere partij 
van rechtswege recht op een verbrekingsvergoeding die gelijk is aan de waarde van het aantal weken die nog 
zou lopen tot aan het normale einde van de aanvangsduur. 

Ingeval van zeer ernstige medische redenen of omwille van een verhuis (meer dan 50 km van je thuisclub) tij-
dens de aanvangsduur, kan je op vertoon van een medisch attest van een specialist (niet van de huisarts) of van 
een schriftelijk bewijs van domicilie, aan NRG vragen dat jouw lopend lidmaatschap zou worden overgenomen 
door een derde, die je zelf aanbrengt. Deze laatste zal in ieder geval de administratieve kost van 49 EUR en de 
kost van 5 EUR voor een nieuw armband dienen te betalen. 

f. Betalingsvoorwaarden. Betalingen gebeuren ofwel middels maandelijkse domiciliëring ofwel door vooruit-
betaling via storting op rekening BE54.7380.4068.9397 ofwel door vooruitbetaling contant tegen afgifte van 
een kwijtschrift door NRG. Indien je kiest voor domiciliëring geef je aan NRG de toestemming om per 4 weken 
bij de door jou aangegeven kredietinstelling betaling te bekomen.

Wanneer je kiest voor een lidmaatschapsovereenkomst met een betaling per 4 weken, dan vindt de eerste 
betaling plaats vanaf de startdatum op het abonnement. De betalingen vinden plaats per 4 weken via SEPA-do-
miciliëring.De betaalperiode bedraagt 4 weken. Dit betekent dat NRG 13 domiciliëringen zal uitvoeren per 
kalenderjaar. Hierdoor kan het ook zijn dat er 1x per jaar in een maand 2 keer domiciliëringen plaatsvinden.

Indien de eerste aanbieding geen betaling oplevert zal de domiciliëring nogmaals worden aangeboden, zonder 
kosten. Indien een bijdrage na verloop van een volledige maand nog steeds onbetaald is, zal een forfaitaire 
kost van 9 EUR worden aangerekend bij de volgende aanbieding van de domiciliëring aan de bank. Indien een 
bijdrage na verloop van twee opeenvolgende maanden nog steeds onbetaald is, zal worden overgegaan tot 
invordering en zal een bijkomende forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 50 EUR. Eenzelfde forfaitaire 
kosten van 9 EUR en van 50 EUR zal van NRG kunnen worden gevorderd indien NRG zou nalaten om aan haar 
eventuele betalingsverplichtingen, mutatis mutandis, te voldoen. 

Betaling van deze bedragen en van eventuele achterstallen laten de andere verplichtingen van partijen onverlet. 

NRG heeft het recht om de armband tijdelijk te blokkeren, waardoor je de toegang tot de clubs wordt ontzegd, 
zolang niet aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. 

g. Hernieuwd lidmaatschap. Na beëindiging van het lidmaatschap kan je terug lid worden van NRG. Doe je 
dit binnen de aanvangsduur die nog zou lopen indien geen einde was gekomen aan jouw lidmaatschap, dan 
volstaat het om dit te melden aan je thuisclub, zonder dat jou extra kosten worden aangerekend. Doe je dit in 
de loop van de 1ste maand na het einde van de normale aanvangsduur dan zal je eerst een eenmalige kost van 
49 EUR dienen te betalen voor het hernemen van je lidmaatschap. 

Doe je dit meer dan 1 maand na beëindiging van de normale aanvangsduur, dan zal je beschouwd worden als 
nieuw lid en zullen de bepalingen van artikel 1 en 2 opnieuw gelden.

Artikel 3: Aanbod 
h. Toestellen. Tijdens de openingstijden van de clubs, zoals aangegeven op de website en in de afzonderlij-
ke clubs, staan de toestellen onbeperkt tot jouw beschikking. Vaste openingstijden kunnen niet worden be-
schouwd als een wezenlijk kenmerk van de overeenkomst tussen jou en NRG. Het aanwezige personeel geeft 
geen persoonlijke begeleiding aan de leden. Toestellen kunnen niet worden gereserveerd. Indien een toestel 
reeds in gebruik is, dien je gebruik te maken van een ander toestel. 

i. Groepslessen. Het uurrooster en het aanbod van de groepslessen zoals vermeld op de website en/of uitgang 
kan op elk moment worden gewijzigd. Dergelijk uurrooster/aanbod kan niet worden beschouwd als een we-
zenlijk kenmerk van de overeenkomst tussen jou en NRG. Personal Coaching door de leden is niet toegelaten. 
Indien je dat toch zou doen, kan dat beschouwd worden als een ernstige tekortkoming. Personal training is mits 
schriftelijke overeenkomst tussen NRG New Generation NV en de Personal trainer wel toegelaten.

Artikel 4: Risico en aansprakelijkheid 
j. Risico’s. Je weet dat sporten, en meer bepaald het gebruiken van fitnesstoestellen bepaalde risico’s inhoudt. 
Door gebruik te maken van de faciliteiten van de clubs geef je uitdrukkelijk aan dat je in goede gezondheid 
verkeert en dat er geen enkele medische of andere indicatie is die jou zou verhinderen om fysieke inspannin-
gen te leveren. Je bent zelf volledig aansprakelijk voor het inschatten van jouw fysieke capaciteiten en van de 
eventuele risico’s. Het gebruik van toestellen en het volgen van activiteiten gebeurt dus volledig op eigen risico 
en verantwoordelijkheid. Indien je enige twijfel hebt, dien je vooraf een specialist te raadplegen! 

Je mag in geen geval gebruik maken van de faciliteiten van de clubs indien je lijdt aan een infectie, een besmet-
telijke ziekte of wanneer je letsels hebt zoals open wonden, open zweren, e.a. waarbij er een risico bestaat dat 
de gezondheid, de veiligheid en/of fysieke integriteit van derden (zoals de andere leden) zou kunnen worden 
geschaad. 

k. Aansprakelijkheid. Noch NRG, noch zijn medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk gesteld wor-
den voor enige materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel dat je zou oplopen in 
een NRG-club, behoudens ingevolge opzet of grove schuld in hoofde van NRG. Je doet er goed aan om geen 
waardevolle voorwerpen mee te brengen naar de clubs. Doe je dat wel raden wij jou aan ze altijd op te bergen 
in de daarvoor ter beschikking zijnde kasten/lockers en die af te sluiten met het aanwezige slot. Noch NRG noch 
zijn medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of 
diefstal van jouw goederen, zelfs indien je gebruik maakt van de lockers, behoudens ingevolge opzet of grove 
schuld in hoofde van NRG. Indien je schade toebrengt aan eigendom of de toestellen van NRG, kan je daar 
natuurlijk voor worden aangesproken door NRG. 

l. Huisregels. In elke NRG-club zijn er huisregels, die door elke partijen moeten worden nageleefd. Die huis-
regels hangen in elke club, staan op de website van NRG en je kan ook steeds een exemplaar opvragen in je 
thuisclub. Het niet naleven van de huisregels kan worden beschouwd als een ernstige tekortkoming. 

Artikel 5: Overmacht 
m. Overmacht. Ingeval van overmacht is NRG bevrijd van haar contractuele verbintenissen zonder dat je aan-
spraak kan maken op schadevergoeding of terugbetaling van al betaalde bedragen. Onder overmacht worden 
alle omstandigheden begrepen die niet te wijten zijn aan een fout in hoofde van NRG en die de uitvoering 
van haar verbintenissen onmogelijk maken, bemoeilijken, vertragen of kostelijker maken, zoals onder meer 
doch niet uitsluitend brand, ongevallen, uitzonderlijke weersomstandigheden, maatregelen van de overheid, 
een epidemie, noodzakelijke werken aan het pand, manifestaties oproer of oorlog, fouten of beslissingen van 
de verhuurder van het pand. Het ontoerekenbaar en onvermijdbaar karakter van voormelde omstandigheden 
wordt steeds geacht verworven te zijn. Indien de overmacht plaats vindt tijdens jouw aanvangsduur wordt die 
duur geschorst zolang de overmacht duurt en wordt jouw lidmaatschap verlengd de periode dat NRG haar 
verbintenissen niet heeft kunnen naleven. 

Artikel 6: Verwerking van persoonsgegevens. 
n. Verwerking. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is NRG NEW GENERA-
TION BV -2900 Schoten, Zaatstraat 5 NRG zal de persoonsgegevens die zij van jou verkrijgt enkel verwerken 
conform de wettelijke bepalingen terzake en meer bepaald in overeenstemming met de Europese algemene 
verordening gegevensbescherming. NRG zal jouw gegevens onder meer verwerken in het kader van het beheer 
van haar klantenbestand, voor het aanbieden van producten en diensten die jou zouden kunnen interesseren, 
en voor eventuele informatie- en promotiecampagnes. Je persoonsgegevens worden niet aan derden overge-
maakt zonder jouw toestemming. In de privacyverklaring op onze website kan je meer in detail terugvinden hoe 
NRG dat doet en op welke grondslag. 

o. Verzoeken/klachten. Je kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten: een ver-
zoek om toegang of rectificatie van jouw persoonsgegevens; een verzoek om wissing van jouw persoonsge-
gevens; een verzoek om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens; een bezwaar tegen de 
verwerking van jouw gegevens; een verzoek tot overdracht van jouw gegevens. Als je van mening bent dat NRG 
niet handelt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming of indien je 
een vraag of verzoek hebt aangaande de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een bericht sturen naar 
roas@nrgfitness.be gericht aan Roas Lamine. Gelieve daarbij een kopie van jouw identiteitskaart mee te sturen, 
zodat NRG weet van wie het bericht komt. Je kan ook een klacht indienen bij de Belgische gegevensbescher-
mingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) 

Artikel 7: Varia 
p. Wijzigingen. NRG heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen 
treden in werking tien dagen nadat je er redelijkerwijze kennis van hebt kunnen nemen. Indien je de wijzigin-
gen niet wenst te aanvaarden, kan je jouw lidmaatschap beëindigen. Dit kan je doen door, vóór het tijdstip van 
inwerkingtreding van de wijzigingen, aan NRG een aangetekende brief te sturen. Je zal in geen geval aanspraak 
kunnen maken op een schadevergoeding vanwege NRG. Na het tijdstip van inwerkintreding word je geacht de 
wijzigingen aanvaard te hebben. 

q. Toepasselijk recht. Alle geschillen die verband houden met jouw lidmaatschap van NRG kunnen uitsluitend 
worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, met toepas-
sing van het Belgisch recht. 

Datum ____________________ 

Naam _____________________ 

Handtekening _______________


