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Algemene Voorwaarden FITNED.NL (Registratiesysteem Fitnessprofessionals) 
 

Registratie in FITNED.NL geeft aan dat een professional op het gebied van lichaamsbeweging voldoet 
aan bepaalde overeengekomen normen van goede praktijk. Registratie wordt verkregen en behouden 
door het verkrijgen van bepaalde kwalificaties en training. Leden van FITNED.NL dienen zich te houden 
aan vigerende wet- en regelgeving, en dienen te beschikken over een juiste 
aansprakelijkheidsverzekering. 
 

Voor registratie in FITNED.NL dient u akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden: 
▪ Indiening van het volledig ingevulde digitale aanvraagformulier via www.FITNED.NL;  
▪ Overlegging van een branchediploma. Vanaf 2012 is het alleen mogelijk te registreren met het 

branchediploma. Bent u in het bezit van een ander diploma dan het branchediploma’s, dan kunt u 
bij NL Actief informeren naar de status van uw kwalificatie en consequenties ten aanzien van uw 
registratie;  

▪ Het reglement FITNED.NL te onderschrijven met de daarin opgenomen Ethische gedragscode;  
▪ Nadat NL Actief heeft besloten dat de aanvrager kan worden toegelaten tot het register, zal het 

secretariaat tot inschrijving overgaan indien de eenmalige registerbijdrage (à € 30,- naar NL Actief 
Rabobank IBAN NL07RABO0167120190 o.v.v. uw naam) is voldaan door de aanvrager. Voor leden 
van NL Actief, of wanneer men een geldige voucher heeft ontvangen, is de registratie gratis; 

▪ De geregistreerde verplicht zich wijziging(en), in de door hem opgegeven gegevens, aan NL Actief 
te melden; 

▪ De geregistreerde verplicht zich te handelen conform en in lijn met het Reglement inzake het 
gebruik en toezicht op het merk FITNED.NL en overigens niets te doen dat het belang van NL 
Actief, of een door NL Actief nagestreefd doel, zou kunnen schaden; 

▪ De geregistreerde is zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder zijn/haar gebruikersnaam 
(en wachtwoord) op de site staan. NL Actief zal hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 

▪ De geregistreerde kan te allen tijde verzoeken de inschrijving te beëindigen. Er zal geen restitutie 
van de registratiebijdrage verleend worden wanneer men de registratie beëindigt; 

▪ NL Actief kan besluiten een inschrijving te beëindigen of te schorsen, indien de geregistreerde naar 
de mening van NL Actief het belang van de vereniging NL Actief schaadt of dreigt te schaden, of 
indien zich ten aanzien van de geregistreerde omstandigheden voordoen waardoor het belang van 
de vereniging NL Actief kan worden geschaad; 

▪ NL Actief / FITNED.NL gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om, rekening houdend met de 
geldende wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en privacy. Uw 
gegevens worden slechts gebruikt voor de doeleinden zoals in dit reglement omschreven. U kunt 
te allen tijde een beroep doen op uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen, 
een kopie hiervan op te vragen of een verzoek om overdracht van uw gegevens. Hieromtrent kunt 
u contact opnemen met NL Actief, tel. 085-4869100. 

▪ Een aanvraag welke niet voldoet aan deze voorwaarden vermeld in dit artikel, onvolledig is of bij 
controle op één of meer onderdelen onjuist blijkt te zijn, wordt niet in behandeling genomen; 

▪ FITNED.NL heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig en naar eigen inzicht aan te passen 
en te wijzigen.  

▪ U bent akkoord met de inhoud van ons Privacy Policy, zie website www.nlactief.nl.  
 

NL Actief / FITNED.NL  
NL Actief brancheorganisatie, Postbus 275, 6710 BG EDE.  
Voor meer informatie kunt u bellen of mailen naar NL Actief; tel. 085-4869100, e-mail info@nlactief.nl.  
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