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Het is bekend dat veel fitnessclubs in feite leven van leden die een abonnement afsluiten en dan na
een korte tijd feitelijk geen gebruik meer maken van de mogelijkheid om te gaan fitnessen. In de
tussentijd blijven ze toch hun abonnementsgeld doorbetalen.
In de onderstaande zaak gaat het om een lid dat een jaarcontract heeft afgesloten en na een maand
de maandelijkse betaling stopzet. Desondanks blijft het lid kennelijk wel komen om te sporten. De
fitnessclub heeft de man daarom de toegang ontzegd om te gaan sporten totdat hij zijn openstaande
schuld heeft betaald. Dat mag van de rechter en ook over de dan lopende maanden blijft hij het
lidmaatschapsgeld verschuldigd. Echter, zodra hij de openstaande schuld heeft voldaan, moet de
club hem dan weer toelaten.
Partijen hebben een overeenkomst gesloten voor de duur van een jaar waarvoor het lid een
maandelijkse contributie betaalt van € 18,95. Het lid is in gebreke gebleven met correcte betaling
van de maandelijkse contributie. Er is slechts één maand aan contributie voldaan. De club vordert
dan van het lid de achterstallige contributie van € 251,66, vermeerderd met rente en kosten. Het lid
voert verweer.
De club heeft, omdat het lid maar één maand contributie heeft betaald, terecht de op haar rustende
verplichting, te weten het ter beschikking stellen van de sportfaciliteiten, opgeschort. Opschorting
houdt in dat, indien het lid alsnog zijn financiële verplichtingen nakomt, de club gehouden is de
sportfaciliteiten alsnog aan het lid ter beschikking te stellen aangezien de overeenkomst niet is
ontbonden.
Daaruit volgt dat het lid gehouden is de aan het abonnement verbonden kosten te voldoen. Dat de
club hem de toegang tot de sportfaciliteiten heeft ontzegd, doet hieraan niet af. Zoals hiervoor reeds
is overwogen moet de club na betaling het lid alsnog toelaten tot de sportfaciliteiten.
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