
 

 

 

 

Algemene voorwaarden en huisregels  

Ik ben bekend met het feit dat mijn lidmaatschap voor onbepaalde tijd geldig is vanaf de 
datum van inschrijving. Indien ik mijn lidmaatschap niet 1 kalendermaand voor de 

vervaldatum schriftelijk opzeg, wordt het lidmaatschap automatisch per maand verlengd 

en deze verlenging is dan per kalendermaand opzegbaar.  Het lidmaatschap zal altijd op 
de 1e van de maand ingaan en geldt minimaal voor de afgesproken periode. Het 

lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen. Vanaf startdatum tot 

de ingangsdatum van uw lidmaatschap betaalt u een deelbetaling van deze maand.  

1. De tarieven kunnen jaarlijks worden verhoogd conform de prijsontwikkeling van 

de consumenten prijsindex. Een dergelijke verhoging biedt geen recht tot 

opzegging. 
2. Het stopzetten van het abonnement is niet mogelijk. Bij uitzonderingen is het 

bijvoorbeeld in geval van langdurige ziekte mogelijk een schriftelijk verzoek tot 

(tijdelijk) stopzetting in te dienen. In dat geval geldt een eigen risico van 
maximaal 1 kalendermaand. Wij bevriezen dan je lidmaatschap voor een periode 

van maximaal 6 maanden in de veronderstelling dat je dan kunt sporten. Mocht 
langer herstel nodig blijken dan dien je dit opnieuw aan te vragen. Mocht je geen 

gebruik meer kunnen maken van het lidmaatschap zoals was overeengekomen 

dan zullen we het abonnement met terugwerkende kracht proberen om te zetten 
naar een overeenkomstige vorm die maandelijks kan worden opgezegd. Het 

contract zal na omzetting worden opgezegd en er zal een verrekening 
plaatsvinden conform de van toepassing zijnde tarieven.  

3. Wij zijn mogelijk gesloten op erkende en officiële feestdagen en we hanteren 

tijdens (school)vakanties een aangepast rooster en openingstijden.  
4. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk. Je ontvangt vervolgens per mail een 

bevestiging van de opzegging met vermelding van de einddatum.  
5. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig letsel, ongeval, en/of zoekgeraakte 

voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak ook. 
6. Het is verplicht om geschikt en schoon sportschoeisel op het sportcentrum te 

dragen. Je dient je gepast te gedragen met respect naar elkaar toe en om je 

wordt geacht gepaste kleding te dragen (geen haltershirts) en gebruik te maken 
van een voldoende grote handdoek die over de gehele zitting van de toestellen 

past en over de toestellen wordt gelegd tijdens het sporten. 
7. De fitness kan middels een toegangspas worden betreden. Voor het pasje dient bij 

afname bij de receptie eenmalig € 5,- borg te worden voldaan. Bij verlies of 
diefstal van het pasje dient dit direct bij de receptie te worden gemeld. Het 

aanvragen van een nieuwe pas bedraagt € 5,-. Op het moment dat het 

lidmaatschap wordt opgezegd, dan wordt het pasje na de opzegtermijn direct 
geblokkeerd. Het pasje is persoonlijk, waardoor het verboden is om hetgeen aan 

iemand anders over te dragen.   
8. Inschrijfgeld en administratiekosten worden in rekening gebracht afhankelijk van 

uw inschrijving. Informeer voor het ondertekenen van onze voorwaarde en regels 
naar de hoogte hiervan. 

9. Mocht er om welke reden dan ook aanleiding toe zijn dan hebben wij het recht om 

je de verdere toegang tot ons centrum te weigeren. Tevens zullen wij je 

lidmaatschap met onmiddellijke ingang stoppen en vervalt de plicht tot verdere 

betaling.  
10. Wij behouden het recht om deze voorwaarden te wijzigen. Onze medewerkers 

kunnen je hierover informatie verstrekken en houd de voorwaarden en huisregels 

op de website in de gaten.   
Met het ondertekenen van je lidmaatschap ben je akkoord gegaan met deze 

voorwaarden en alle regels verbonden aan je lidmaatschap. 
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