Algemene voorwaarden

n 1. BETALINGSCONDITIES
U dient de contributie te voldoen per kas of per
bankoverschrijving vóór het verstrijken van de
geldigheidsdatum. Het is niet toegestaan te trainen
indien de kaart verlopen is.

n 2. LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd. Wijzigingen
of het stopzetten van het abonnement dient minimaal
1 maand van tevoren schriftelijk worden doorgegeven
aan de administratie.

n 3. HUISREGELS
• Bij binnenkomst bent u verplicht het
lidmaatschapskaartje aan de balie af te geven.
• Het gebruik van een handdoek in de zaal is verplicht.
• Na het trainen dumbells en schijven opruimen.
• Het meenemen van glazen in de zaal is verboden.
• Flesjes, blikjes en ander afval dient u in de daarvoor
bestemde prullenbakken te deponeren.
• Het dragen van schone sportschoenen is verplicht.
• Het is verboden om met schoeisel de Dojo te betreden.
• Spinning-fietsen en cardio-apparaten na gebruik
schoonmaken.

n 4. VAKANTIE/ZIEKTE
Eén keer per jaar kunt u het lidmaatschap (alléén bij
contante betaling) aan het einde van het betalingstermijn
voor twee aaneengesloten weken onderbreken.
U dient dit wel door te geven aan de balie. Bij het
niet melden van een tijdelijke stopzetting loopt het
abonnement gewoon door. Bij een stopzetting voor een
langere periode wordt er altijd opnieuw inschrijfgeld
berekend.

n 5. AANSPRAKELIJKHEID
Sport en Bewegen is niet aansprakelijk voor persoonlijke
ongevallen, opgelopen verwondingen of andere
lichamelijke letsels en de evt. daaruit voortvloeiende
schade, noch voor diefstal of beschadigingen van
goederen van het lid. De directie van Sport en Bewegen
of de met de dagelijkse gang van zaken belaste personen,
behouden zich het recht voor een lid de toegang tot de
sportschool te ontzeggen of hem/haar van de sportschool
te verwijderen, indien zijn/haar gedrag daartoe aanleiding
geeft.

n 6. GEZONDHEID
Het is verstandig voordat u met trainen bij Sport en
Bewegen begint, de goedkeuring van uw huisarts te
vragen c.q. zich te laten keuren (sportkeuring).
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