Medische Fitness Fysiotherapie
Aangesloten bij SurPlus

– Algemene voorwaarden van Medische Fitness –
1. Bij inschrijving voor medisch fitness sluit u een abonnement af voor een door u
gekozen periode. Dit abonnement kan iedere dag ingaan en gaat in vanaf de dag van
inschrijving.
2. Tussen de 23ste en de 30ste van iedere maand krijgt u een factuur voor de
abonnementsgelden thuisgestuurd die binnen een periode van 14 dagen betaald
dient te worden. Bij storneren van de betaling krijgt u binnen 1 maand na
betreffende datum een aanmaning, hier worden nog geen kosten in rekening
gebracht. Bij de 2e aanmaning bent u de Schans een bedrag van € 7,50 aan
administratiekosten verschuldigd en kan u niet meer deelnemen aan de lessen
gedurende de periode dat deze rekeningen nog open staan. Bij het in gebreken
blijven van de betaling van de abonnementsgelden, ook na aanmaningen, zijn de
resterende termijnen direct opeisbaar en behoudt de Schans zich het recht voor de
klant te deponeren bij een deurwaarder/incassobureau.
3. Bij het inschrijven bent u verplicht een geldig legitimatiebewijs en een recent
bankafschrift (let op: niet ouder dan een maand) te tonen waarvan een kopie
gemaakt zal worden. Bij ondertekening van het inschrijfformulier geeft u aan op de
hoogte te zijn van deze algemene voorwaarde en onze huisregels. De medewerkers
van de Schans zijn bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag naar haar oordeel het
abonnement stop te zetten en de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen.
4. Bij het inschrijven van een minderjarig persoon dient er een legitimatiebewijs van het
minderjarige lid getoond te worden, alsmede het legitimatiebewijs van de
ouder/verzorger van het minderjarige lid. Van beide zal een kopie gemaakt worden.
De abonnementsgelden kunnen zowel van de rekening van het minderjarig lid
geïncasseerd worden als van de rekening van de ouder/verzorger. Echter blijft de
ouder/verzorger ten alle tijden verantwoordelijk voor de aangegane overeenkomst.
5. a. De Schans werkt met een opzegtermijn van 1 kalendermaand, dit geldt voor alle
abonnementsvormen.
b. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk, dit geldt bij alle abonnementsvormen.
c. In geval van ziekte kan na overleg van een doktersverklaring de
lidmaatschapsbijdragen voor maximaal 1 maand worden opgeschort.
d. In geval van zwangerschap geldt de normale opzegprocedure.
e. Bij geen en/of niet tijdelijke opzegging van het abonnement zal het abonnement
(stilzwijgend) verlengd worden. De tijdsduur waarmee het abonnement verlengd zal
worden is de (eerder) overeengekomen, (reeds bestaand-lopende)
abonnementsvorm.

6. Opzegging van het abonnement kan alleen persoonlijk op locatie waarbij een
ontvangstbevestiging wordt verstrekt. Tevens blijft er een kopie van deze
ontvangstbevestiging in het bezit van de Schans. Abonnementsgelden dienen voor
het einde van de lidmaatschapsdatum te worden voldaan. Zolang aan deze
verplichting niet is voldaan blijft het abonnement van kracht en blijft derhalve de
abonnementsbijdrage verschuldigd.
7. Alle eventuele kosten, waaronder incassobureau, deurwaarder, advocaatkosten
(zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk),welke door de Schans worden gemaakt
teneinde nakoming van de (betalings)verplichtingen van de deelnemer te
bewerkstelligen zijn ten laste van de deelnemer.
8. De Schans behoudt zich het recht voor om het sportcentrum (buiten de normale
openingstijden om) 3 dagen per jaar te sluiten (m.u.v. officiële feestdagen), zonder
restitutie van contributie verschuldigd te zijn.
9. De Schans behoudt zich het recht voor de tarieven (tussentijds) te verhogen.
10. De Schans behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.
11. De Schans is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel
direct als indirect van respectievelijk van of aan goederen van de leden. De Schans is
eveneens niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van leden.

