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Met het wetboek naar de fitness 
 
Uit recente televisiereportages blijkt dat fitnesscentra vaak strenge, soms zelfs ongeoorloofde, 
voorwaarden hanteren in hun contracten. Ook de politieke wereld kent het probleem: in 2010 werd er 
een voorontwerp van Koninklijk Besluit betreffende fitness- en wellnesscontracten opgesteld. Dat 
besluit werd echter nooit afgekondigd, zodat de bezoekers van de fitnesscentra blijven vallen onder 
de gemeenrechtelijke regeling. Aangezien vele mensen zich met de zomer in aantocht naar de 
fitnesszaak begeven, zetten we een aantal aandachtspunten en problemen op een rij. Daarbij opteren 
we voor een chronologische aanpak, die begint nog voor we ook maar één voet in de fitnesszaal 
hebben gezet … 

 
Als een manier van klantenwerving is het niet uitzonderlijk dat fitnesscentra bij herhaling mensen 

opbellen van wie ze het GSM-nummer via hun eigen abonnees te pakken hebben gekregen. Telkens 

opnieuw maken ze dan reclame voor hun centrum en sporen ze de gecontacteerde aan om een 

contract te komen tekenen. Nochtans bepaalt art. 94,3° van de Wet betreffende marktpraktijken en 

consumentenbescherming (hierna: WMPC) dat hardnekkig en ongewenst aandringen per telefoon, 

fax of e-mail een oneerlijke handelspraktijk uitmaakt. De WMPC maakt het voor elke 

belanghebbende mogelijk om een vordering tot staking in te stellen om een einde te maken aan de 

inbreuk (artt. 110 e.v. WMPC).  

Voor de particuliere consument is de volgende vraag wellicht nuttiger: kan een persoon die, ten 

gevolge van deze telefoontjes, moe getergd een fitnesscentrum bezoekt en een abonnement koopt 

het contract aanvechten of een schadevergoeding eisen? Hoewel opdringerige telefoontjes bijzonder 

vervelend kunnen zijn, kunnen ze moeilijk beschouwd worden als een werkelijke aantasting van de 

vrije wil. Nietigheid lijkt dus onwaarschijnlijk. Om een schadevergoeding te krijgen, moeten de 

voorwaarden van de precontractuele aansprakelijkheid (artikelen 1382 BW e.v.) voldaan zijn. 

Aangezien er een inbreuk is op art. 94,3° WMPC, staat vast dat dit foutief gedrag is. Het aangaan van 

een contract kan een schade uitmaken. De (sport)schoen wringt echter bij het causaal verband 

tussen fout en schade. Het lijkt bijzonder moeilijk aan te tonen dat het sluiten van een (bezwarend) 

fitnesscontract veroorzaakt zou zijn door aanhoudende telefoontjes. 

 “Bijzondere voorwaarden” 

De volgende stap vindt meestal plaats aan de inkom van het fitnesscentrum. Het gebeurt wel eens 

dat de consument aangespoord wordt om onmiddellijk het contract te tekenen. Hierbij worden soms 

gunstigere voorwaarden aangeboden voor wie dadelijk tekent (bv. een lagere prijs, extra diensten…), 

zodat de consument onmiddellijk moet beslissen en geen kans krijgt zich nader te informeren. Deze 

praktijk is verboden indien de bewering dat de speciale voorwaarden slechts gedurende beperkte tijd 

gelden bedrieglijk is (art. 91,7° WMPC). Indien een contract wordt gesloten ingevolge deze praktijk 

kan de consument binnen een redelijke termijn terugbetaling eisen van de betaalde bedragen. De 

rechter kan zelfs beslissen om deze terugbetaling te bevelen zonder dat het geleverde product – het 

fitnessabonnement dus – moet worden teruggegeven (art. 41 WMPC). 

Exemplaar 

De consument die zich wil inschrijven moet juist geïnformeerd zijn en vraagt best zoveel mogelijk 

informatie op: het fitnesscentrum is verplicht hem die te geven. Het is dus nuttig voor de consument 

om over een kopie van het contract te beschikken. Jammer genoeg blijkt het een veel voorkomende 
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praktijk te zijn dat het fitnesscentrum slechts één exemplaar van het contract laat ondertekenen en 

het zelf bewaart. Oplossingen hiervoor vinden we zowel in het gemeen contractenrecht als in de 

WMPC. Art. 1325 BW bepaalt dat de onderhandse akte (het papieren contract) die een wederkerige 

overeenkomst bevat slechts geldig is (als bewijs) voor zover zij opgemaakt is in evenveel exemplaren 

als er partijen zijn. Elk origineel moet vermelden hoeveel originelen zijn opgemaakt. Dat betekent dat 

een fitnesscontract waarvan maar één exemplaar bestaat in principe geen geldig bewijs kan zijn van 

de overeenkomst tussen de consument en het fitnesscentrum. Anders is het wanneer expliciet op 

het contract staat aangegeven dat het in de nodige aantal exemplaren is opgemaakt (dus in het 

tweevoud). In dat geval wordt het voor de consument zeer moeilijk om te bewijzen dat hij zijn 

exemplaar niet heeft meegekregen. Het verdient dus aanbeveling voor elke abonnee om zelf een 

kopie op te eisen op het ogenblik van de contractsluiting.  

Bovendien bepaalt art. 1325 BW dat het ontbreken van de vermelding dat de originelen in tweevoud 

zijn opgemaakt, niet kan worden ingeroepen door wie de overeenkomst heeft uitgevoerd. Wie dus al 

gebruik heeft betaald, kan zich er dus niet meer op baseren. Ook hier geldt dus het advies om tijdig 

naar een eigen exemplaar te vragen. De bescherming die de WMPC biedt is echter wat gespierder. 

Art. 80 WMPC bepaalt dat de onderneming verplicht is om de consument die erom vraagt gratis een 

bewijsstuk af te geven. Doet de onderneming dit niet, dan moet de consument de geleverde diensten 

enkel betalen bij de afgifte van dit bewijsstuk (art. 81 WMPC).  

Inhoud 

Na deze lijvige opwarming komen we tot de inhoud van het contract. Vaak is het contract zeer kort, 

met verwijzing naar algemene voorwaarden die zich elders bevinden, bijvoorbeeld op een website. 

Opdat standaardbedingen bindend zouden zijn, is het echter vereist dat de consument er uiterlijk op 

het ogenblik van de contractsluiting kennis van heeft genomen en deze als een deel van de 

contractinhoud heeft aanvaard. De bewijslast voor deze kennisname en aanvaarding rust op de partij 

die zich op deze bedingen beroept – het fitnesscentrum dus. Er is heel wat rechtspraak over de vraag 

wanneer de voorwaarden van kennisname en aanvaarding vervuld zijn, waarbij men doorgaans 

strenger is voor een onderneming die een contract sluit met een consument. De loutere verwijzing 

naar het bestaan van algemene voorwaarden, met de vermelding dat ze op verzoek kunnen 

meegedeeld worden of dat ze ergens te raadplegen zijn, volstaat doorgaans niet. Het gevolg is dat de 

consument niet gebonden is door deze voorwaarden, waardoor het fitnesscentrum zich er niet op 

kan beroepen. Art. 74,26° WMPC geeft de consument een bijkomend duwtje in de rug door te 

bepalen dat een beding dat op onweerlegbare wijze de instemming van de consument vaststelt met 

bedingen waarvan deze niet daadwerkelijk kennis heeft kunnen nemen voor het sluiten van de 

overeenkomst verboden en nietig is.  

Een laatste formaliteit voor de eigenlijke training kan beginnen betreft vaak de 

betalingsmodaliteiten. Daarbij voorzien sommige fitnesscentra een hogere prijs voor wie niet via 

domiciliëring betaalt of, erger, stellen ze domiciliëring voorop als enige betaalwijze. Bedingen die de 

voor een product aangekondigde prijs verhogen omwille van de weigering van de consument om per 

domiciliëring te betalen zijn echter verboden en nietig (art. 74,32° WMPC). 
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Duur 

Na de afspraken over de betaling heeft de consument nu toegang tot de fitnessruimte. De volgende 

vraag is voor hoe lang de sportieveling in spe nu gedwongen wordt zijn goede fitnessvoornemens vol 

te houden. Voor hoe lang blijft hij gebonden?  

Een fitnesscontract kan voor bepaalde of onbepaalde duur worden gesloten. Is het van onbepaalde 

duur, dan moet het ook een duidelijke vermelding bevatten van een redelijke opzegtermijn (art. 

74,18 WMPC). Het gemeen recht laat ook toe om dergelijk contract op te zeggen mits inachtname 

van een redelijke termijn. 

Om deze opzeggingsmogelijkheid te vermijden, maar de consument toch voor lange tijd te binden, 

worden soms contracten van bepaalde duur gesloten met een beding van stilzwijgende verlenging. 

Dergelijk beding moet verplicht in vetgedrukte letters geplaatst zijn en in een kader los van de tekst, 

op de voorzijde van de eerste bladzijde (art. 82 §1 WMPC). Bovendien moet het de uiterste datum en 

de wijze bevatten waarop de consument zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging (art. 82 

§1 WMPC). Een al te ver van het einde van de overeenkomst verwijderde datum voor de 

kennisgeving is verboden (art. 74,20° WMPC). Na deze stilzwijgende verlenging mag de consument 

de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn die in de overeenkomst is 

bepaald, zonder dat deze termijn meer dan twee maanden kan bedragen (art. 82 §2 WMPC).  

Sommige fitnesscentra proberen deze bepalingen te omzeilen via een contract voor onbepaalde duur 

met een minimumtermijn. Daarbij verliezen ze uit het oog dat, bij twijfel over de betekenis van een 

beding, de overeenkomst wordt uitgelegd op de voor de consument meest gunstige wijze(art. 40 §2 

WMPC). Bovendien kan een consument onmogelijk afstand doen van de bescherming die de WMPC 

hem biedt (art. 75 WMPC). Dit betekent dat een beding van onbepaalde duur doch met 

minimumtermijn zal worden geïnterpreteerd als hetzij een beding van onbepaalde duur (die nietig 

zal zijn wegens het ontbreken van de opzeggingstermijn), hetzij een beding van bepaalde duur (die 

onder de regels van art. 82 WMPC zal vallen). 

Uitwerking 

Wat gebeurt er wanneer de consument tijdelijk of blijvend niet meer kan komen fitnessen, bv. door 

letsel, ziekte of verhuizing? De consument verbindt zich er niet toe om regelmatig te gaan fitnessen, 

hij verbindt zich er enkel toe te betalen. Die verbintenis is echter niet onmogelijk geworden. Er lijkt 

dus niet echt sprake te zijn van overmacht, namelijk van een voorval dat ontoerekenbaar is aan de 

schuldenaar en zorgt voor een volstrekte onmogelijkheid tot nakoming. Bij overmacht wordt de 

overeenkomst geschorst indien de onmogelijkheid van tijdelijke aard is en wordt de schuldenaar 

bevrijd indien deze van blijvende aard is. Fitnesscontracten voorzien in dergelijke situaties vaak in 

bedingen die een schadevergoeding of “bevriezingskost” bepalen of de mogelijkheid tot schorsing 

verbinden aan zeer complexe procedures. Dergelijke bedingen zijn in principe geldig, zolang ze geen 

kennelijk onevenwicht scheppen ten nadele van de consument. In dat geval zijn die bedingen nietig 

op basis van art. 2,28° WMPC. Bovendien zou het in bepaalde gevallen in hoofde van de 

fitnessuitbater rechtsmisbruik kunnen uitmaken om resoluut te staan op de verdere uitvoering van 

de betalingsverplichtingen wanneer het voor de consument onmogelijk is om te komen fitnessen. 
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Soms zal het ook gebeuren dat een consument buiten elke opzegging of overmacht om nalaat zijn 

abonnement te betalen. Aangezien contracten degenen die zich ertoe verbinden tot wet strekken 

spreekt het vanzelf dat de consument verplicht is de overeengekomen prijs te betalen en de schade 

die door de wanbetaling wordt veroorzaakt moet vergoeden. Fitnesscentra bedingen soms een vaste 

schadevergoeding in geval van laattijdige betaling. Op zich is zo’n schadebeding geldig, op 

voorwaarde dat het de consument een gelijkwaardig bedrag aan schadevergoeding toekent voor het 

geval het fitnesscentrum zich terugtrekt (art. 74,27° WMPC). Bovendien mogen de bedongen 

bedragen niet onevenredig zijn aan het nadeel dat door de onderneming kan worden geleden (art. 

74,24° WMPC). 

Fitnesscentra voorzien vaak ook bepalingen voor het geval zij zelf de overeenkomst niet uitvoeren. 

Elk beding dat de aansprakelijkheid van het centrum bij overlijden of lichamelijk letsel uitsluit of 

beperkt is echter nietig (art. 74,25° WMPC). Dit betekent dat een consument die gekwetst raakt door 

een defect toestel of een onaangepast oefenprogramma in principe schadevergoeding kan eisen, 

zelfs indien de overeenkomst anders luidt, indien de consument schade, fout en oorzakelijk verband 

kan aantonen. Hierbij zal het bij het vaststellen van de fout een rol spelen dat het fitnesscentrum als 

professioneel strenger beoordeeld wordt dan een leek. Dit is echter niet de enige beperking aan de 

exoneratiemogelijkheden van het fitnesscentrum. Ook bedingen die op onaangepaste wijze de 

rechten van de consument ten aanzien van de onderneming uitsluiten of beperken in geval van 

wanprestatie zijn verboden en nietig (art. 74,30° WMPC). 

Hiermee eindigt ons juridisch fitnessparcours. We hopen dat na lezing van deze bijdrage uw 

juridische ‘conditie’ terug op peil is. Nu uw fysieke conditie nog … 

 


