
 

De Wet van Dam voor opzeggen Sportscholen   

 

Wat houdt de Wet Van Dam in?                                                                        

De Wet Van Dam bepaalt dat consumenten hun langlopende contracten (zoals 
abonnementen) op elk moment mogen opzeggen met een opzegtermijn van 
maximaal een maand met een dag notering. Dit recht ontstaat na de eerste 
stilzwijgende verlenging. Bij contracten die meteen voor onbepaalde tijd worden 
aangegaan, geldt dit opzegrecht meteen.  

Bij Ryu 't Gooi Sport heeft u na één volledig betaald kwartaal een contract voor 
onbepaalde tijd.  

Geldt de Wet Van Dam ook voor sportscholen? 

Ja, de Wet Van Dam geldt ook voor sportscholen. De wet kent een uitzondering 
voor het lidmaatschap van verenigingen, maar een sportschool is meestal geen 
vereniging. Dat sportscholen vaak spreken van “lid worden” is dus formeel-juridisch 
onjuist. Men wordt klant van de sportschool. Een sportvereniging (zoals een 
hockey-, tennis- of voetbalclub) is natuurlijk wat anders. De Wet Van Dam geldt niet 
voor het lidmaatschap van verenigingen. Dit omdat een vereniging zelf (via haar 
statuten) in onderling overleg kan bepalen hoe lang men lid is en hoe er wordt 
verlengd. 

Ryu 't Gooi Sport is een sportschool. 

Wat gebeurt er als het bedrijf per jaar of kwartaal factureert 
en de consument binnen die periode opzegt? 

Op zich is het toegestaan om een contract met een kwartaal of zelfs een jaar te 
verlengen. Echter, de consument mag onder de Wet Van Dam op elk moment 
opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Het contract eindigt dan, 
ongeacht welke contractstermijn het bedrijf hanteert. Het bedrijf zal het te veel 
betaalde moeten terugbetalen. 

Bij Ryu 't Gooi Sport krijgt u altijd een schriftelijke bevestiging van uw opzegging. 
Met een eindafrekening van de nog in het eerste jaar lid zijn openstaande 
contributie en de terug te geven contributie. 

Hoe wordt de opzegtermijn berekend? 

Een bedrijf mag zelf kiezen welke opzegtermijn zij hanteert, mits deze niet langer is 
dan een maand. Dat wil zeggen de dag met hetzelfde nummer in de volgende 
maand. Zegt de consument op op 24 maart, dan heeft dat effect op 24 april.       
Niet op 1 mei, wat een kalendermaand na 24 maart is. 

Bij Ryu 't Gooi Sport kunt u na één volledig betaald kwartaal per maand opzeggen. 
Opzegging is 1 maand later op de dag van de ontvangen opzegbrief. De datum van 
ontvangst op ons correspondentie adres is bepalend voor het opzegtermijn. 



Kan een bedrijf de Wet Van Dam uitsluiten of buiten 
toepassing verklaren? 

Nee, een bedrijf kan tegenover consumenten de Wet Van Dam niet uitsluiten of 
buiten toepassing verklaren. De wet geldt altijd, ongeacht wat er in algemene 
voorwaarden staat en ook ongeacht wat consument en bedrijf hebben 
afgesproken. Een consument kán dus niet akkoord gaan met een opzegtermijn van 
meer dan een maand bij stilzwijgende verlenging. 

Wat gebeurt er als de algemene voorwaarden geen rekening 
houden met de Wet Van Dam? 

De Wet Van Dam gaat boven de algemene voorwaarden. Als een bedrijf een 
clausule heeft over verlenging of opzegtermijn die in strijd is met de algemene 
voorwaarden, dan is die clausule ongeldig. De consument kan dan zijn stilzwijgend 
verlengde contract op elk moment  opzeggen en wel zonder opzegtermijn. 

Ryu 't Gooi Sport houdt zich volledig aan de wet. 

Wanneer treedt de wet in werking? 

De Wet Van Dam treedt in werking per 1 december 2011. Er is geen 
overgangsrecht; alle contracten zijn per direct onderworpen aan deze regel. 

 
 
 

 


