
 

Algemene voorwaarden abonnementen  
 
Artikel 1: Definities 

 
1.1. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle overeenkomsten tot het 
verrichten van diensten of de levering van goederen en producten door Voordeel Zon Alphen 

aan den Rijn B.V. in Nederland. In deze algemene voorwaarden wordt onder opdrachtgever 
verstaan elke wederpartij van Voordeel Zon Alphen aan den Rijn B.V., zowel particulieren als 
bedrijven.  

 
Artikel 2: Algemeen 
 
2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 

Voordeel Zon Alphen aan den Rijn B.V. en een opdrachtgever waarop Voordeel Zon Alphen 
aan den Rijn B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze 

voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.  
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten 
met Voordeel Zon Alphen aan den Rijn B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te 

worden betrokken. 
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze 

uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.  
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever 
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.5. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de 
bijbehorende overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige 

bepalingen van deze algemene voorwaarden en overeenkomst volledig van toepassing. 
Voordeel Zon Alphen aan den Rijn B.V. en opdrachtgever zullen dan in overleg treden 
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen 

overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de 
oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 
 

Artikel 3: Aanbiedingen en offerten 
 
3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is 

aangegeven.  
3.2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW en andere 
heffingen van overheidswege, alsmede eventueel in het kader van de overeenkomst te 

maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.  
 

Artikel 4: Contractsduur 
 
4.1. Het deelnemerscontract wordt aangegaan voor de duur van twaalf maanden. Na 
vervaldatum wordt het contract stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode waar het 

abonnement is aangegaan. Het abonnement kan alleen, met inachtneming van een 
opzegtermijn van 1 maand voor het verstrijken van de vervaldatum, worden opgezegd.  
4.2. Opzegging dient per e-mail / schriftelijk door middel van een afmeldingsformulier bij de 

balie te geschieden, of door middel van een aangetekend schrijven en zal op einde 
contractduur worden beëindigd (in de e-mail is verplicht de volledige persoonsgegevens, 

adres, woonplaats en van geïncasseerd rekeningnummer vermeldt te zijn, dan is de 
opzegging per e-mail officieel volgens de Nederlandse Wet). Uw afmelding dient minimaal 1 



maand voor het verstrijken van de vervaldatum bij Voordeel Zon Alphen aan den Rijn B.V. 

ontvangen te zijn.  
 
Artikel 5: Tarieven, betaling en kosten 

 
5.1. Aanmelding / betaling.  

U dient de eerste maand of eerste periode bij de balie met pin of contant af te rekenen. Als 
u niet op de eerste van de maand begint met uw abonnement dan zal er op de volgende 
manier worden gewerkt: 

Aanmelding  1 – 10de    van de maand € 30,- recht op 6 x zonnen deze maand. 
Aanmelding  11 – 20ste  van de maand € 20,- recht op 4 x zonnen deze maand. 

Aanmelding  21 – 31ste  van de maand € 10,- recht op 2 x zonnen deze maand. 
Kiest u voor automatische incasso dan zal het bedrag iedere maand tussen de 
vierentwintigste en de zevenentwintigste van de maand bij vooruitbetaling geïncasseerd 

worden. Elk beroep op compensatie is uitgesloten. 
5.2. Contract. Het contract wordt aangegaan tegen de tarieven zoals deze op het moment 
van ingang gelden. Voordeel Zon Alphen aan den Rijn B.V. behoudt zich het recht voor, 

indien ten gevolge van overheidsmaatregelen en/of nutsvoorzieningen aan de contractant de 
tarieven voor de resterende looptijd van het contract te verhogen. Bij verhoging zult u door 

Voordeel Zon Alphen aan den Rijn B.V. vooraf geïnformeerd worden.  
5.3. Incasseren. Maandelijks tussen de vierentwintigste en de zevenentwintigste wordt er 
automatisch geïncasseerd.  

Bij een 12 maanden contract is betaling alleen per maand door middel van een automatische 
incasso mogelijk. U kunt ook het gehele bedrag van het contract of per kwartaal vooruit, 

contant /per pin aan de balie van Voordeel Zon Alphen aan den Rijn B.V. voldoen.  
5.4. Incasso / administratiekosten. Indien het incasso om welke redenen dan ook 
mislukt is, wordt uw account geblokkeerd en hebt u zeven dagen de tijd om het 

openstaande bedrag over te maken of aan de balie contant/ per pin te voldoen. Voordeel 
Zon Alphen aan den Rijn B.V. zal aan u schriftelijk/per e-mail herinneren betreft het mislukte 
incasso en vervolgens een herinneringsbrief 1 versturen met € 5.00 incassokosten bovenop 

het openstaande bedrag. Indien het incasso door middel van automatisch incasso bij 
minimaal twee maanden om wat voor reden dan ook mislukt is, wordt uw account definitief 

geblokkeerd. Voordeel Zon Alphen aan den Rijn B.V. zal u schriftelijk/per e-mail herinneren 
betreft dit tweede mislukte incasso en vervolgens een herinneringsbrief 2 versturen met € 
5.00 administratiekosten (excl. gemaakte bankkosten per maand) in rekening brengen op 

het totaalbedrag. U heeft zeven dagen de tijd om het openstaande bedrag over te maken of 
aan de balie contant/per pin te voldoen. Bij geen reactie zal Voordeel Zon Alphen aan den 

Rijn B.V. u schriftelijk/per e-mail een aanmaningsbrief versturen met € 15,00 boven op het 
openstaande bedrag. U heeft veertien dagen de tijd om het openstaande bedrag over te 
maken of aan de balie contant/per pin te voldoen. Na deze veertien dagen geen reactie en/ 

of betaling wordt uw dossier uit handen gegeven aan een gerechtsdeurwaarder & 
incassobureau. De daarbij komende kosten zijn tevens voor uw rekening. Alle externe kosten 
waaronder incasso -, deurwaarder -, advocaatkosten, zowel gerechtelijk als 

buitengerechtelijk, die door Voordeel Zon Alphen aan den Rijn B.V. worden gemaakt ten 
einde nakoming van de verbintenis uit de overeenkomst te bewerkstelligen, zijn ten laste van 

de deelnemer. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald aan de hand van rapport. Op 
grond van artikel 6:96 lid 5 BW zal het bedrag dat als vergoeding voor de incassokosten in 
rekening zal worden gebracht. Buitengerechtelijke incassokosten is 15% van het bedrag van 

de hoofdsom van de vordering vanaf driehonderd euro per maand, met een minimum van € 
40,00 per maand. Deze kosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in 

handen van een gerechtsdeurwaarder & incassobureau is gesteld ongeacht of de deelnemer 
daarvan op de hoogte is gesteld. 



5.5. Onterecht incasso. Wanneer er tijdens de contractperiode onterecht teveel is 

geïncasseerd, zal teveel geïncasseerd bedrag(en) verrekend worden met de komende 
periode(n). Bij contract beëindiging, heeft Voordeel Zon Alphen aan den Rijn B.V. de plicht 
binnen 60 dagen onterecht teveel geïncasseerde bedrag(en) terug te storten, mits alle 

openstaande achterstanden zijn voldaan, zo niet dan zal er een verrekening plaatsvinden en 
eventuele tegoed(en) terug storten. 

 
Artikel 6: Opzegging 
 
6.1. Ieder van de partijen is bevoegd de overeenkomst met inachtneming van minimaal één 

maand vóór einddatum door opzegging te beëindigen. Opzegging dient per e-mail / 
schriftelijk door middel van een afmeldingsformulier bij de balie te geschieden, of door 
middel van een aangetekende brief en zal op einde contractduur worden beëindigd (in de e-

mail is verplicht de volledige persoonsgegevens, adres, woonplaats en van geïncasseerd 
rekeningnummer vermeldt te zijn, dan is de opzegging per e-mail officieel volgens de 

Nederlandse Wet).  
 
Artikel 7: Bevriezing abonnement 

 
7.1. Tussentijdse bevriezing van het contract is niet mogelijk, tenzij er schriftelijke notitie 
van de huisarts of specialist wordt afgegeven met duidelijke redenen waarom er geen 

gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten van Voordeel Zon Alphen aan den Rijn B.V.. 
Bij zwangerschap is het eveneens mogelijk om uw contract te bevriezen. Een schriftelijke 
brief van de huisarts is noodzakelijk en een kopie aan ons te overhandigen of per e-mail te 

versturen.  
 

Artikel 8: Aangepaste openingstijden 
 
8.1. Voordeel Zon Alphen aan den Rijn B.V. behoudt zicht het recht om tijdens feestdagen  
aangepaste openingstijden toe te passen.  

 
Artikel 9: Leeftijd 
 
9.1. Deelnemers moeten ouder dan 18 jaar zijn om gebruik te mogen maken van onze 

zonnebanken en onze diensten.  
 

Artikel 10: Aansprakelijkheid 
 
10.1. Voordeel Zon Alphen aan den Rijn B.V. is niet aansprakelijk voor verduistering, 
vermissing, diefstal of beschadiging van goederen aan bezoekers van Voordeel Zon Alphen 

aan den Rijn B.V. op welke wijze dan ook geleden.  
10.2. Voordeel Zon Alphen aan den Rijn B.V. is onder geen enkele omstandigheid 

aansprakelijk voor verwonding van klanten aan activiteiten wanneer deze verwondingen te 
wijten zijn aan onvoorzichtig, onachtzaam en/of onoordeelkundig gebruik maken van 
zonnebanken door betrokkenen. 

 
Artikel 11: Overmacht 
 
11.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe 

gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch 
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun 

rekening komt. 



11.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het geen 

daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, 
voorzien of niet voorzien, waarop Voordeel Zon Alphen aan den Rijn B.V. geen invloed kan 
uitoefenen, doch waardoor Voordeel Zon Alphen aan den Rijn B.V. niet in staat is de 

verplichtingen na te komen.  
 

Artikel 12: Geschillen 
 
12.1. De rechter in de vestigingsplaats van Den Haag is bij uitsluiting bevoegd van 
geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven. 

12.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste 
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
 

Artikel 13: Identiteitsbewijs 
 
13.1. In verband met identificatieverplichting dient bij inschrijving voor de zonnebank 

eventueel op verzoek een identiteitsbewijs overlegd te worden. Indien abonnementhouders 
verhuizen of van telefoonnummer veranderen, dienen zij Voordeel Zon Alphen aan den Rijn 
B.V. hiervan op de hoogte te brengen. 

 
Artikel 14: Toepasselijk recht 

 
14.1. Alle rechtsverhoudingen tussen Voordeel Zon Alphen aan den Rijn B.V. en de 
opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst 
door Nederlands recht.  

 
Artikel 15: Vindplaats van de voorwaarden 

 
15.1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold 
ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. 
15.2. Met het accepteren van deze overeenkomst geeft u aan akkoord te gaan met de 

algemene voorwaarden door middel van een handtekening te plaatsen inclusief tussentijdse 

wijzigingen wat er eventueel zullen ontstaan. Tussentijdse wijzigingen wordt in de studio 

naast de balie aangegeven. Tevens is het ook mogelijk op onze website 

www.voordeelzon.nl/algemene _voorwaarden abonnementen te lezen. 


