ALGEMENE VOORWAARDEN
Zodra u het lidmaatschap-overeenkomst tekent, wordt u voor onbepaalde tijd
lid van Sport en Bewegen.
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.
Lidmaatschapsgelden
Het lidmaatschapsgeld dient door het lid van de SEPA automatische periodieke
incasso of contant vooruit voor de gehele contract periode bij vooruitbetaling
te worden voldaan
Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de
overeenkomst en het lid dus een aantal dagen eerder gebruik maakt van de
faciliteiten is het lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld
verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal dagen.
De overeengekomen inschrijf-(en administratie)kosten dienen bij inschrijving te
worden voldaan en deze zullen via automatische incasso (bij het eerste
betaaltermijn) worden afgeschreven.
Sport en Bewegen behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via
SEPA automatische incasso.
Bij niet tijdige betaling is het lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en
kunnen er extra administratiekosten in rekening gebracht worden.
Vanaf de datum dat het lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur
van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze
binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het lid aan Sport en Bewegen betaald
te worden.

Privacy
Sport en Bewegen verwerkt persoonsgegevens van het lid of een andere
betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de
toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming,
zoals de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Beëindig of ontbinding lidmaatschap (voor onbeperkte tijd)
Indien het lid zijn lidmaatschap niet 1 betaaltermijn voor de einddatum van de
initiële contractduur schriftelijk opzegt, wordt het lidmaatschap na het
contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde tijd en geldt een
opzegtermijn van 1 volle periode.
De opzegging kan schriftelijk worden gedaan middels een opzegformulier, deze
staat op onze website.
Sport en Bewegen mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder
ingebrekestelling of mededeling:
• Als het lid niet (tijdig) aan zijn betalingsplichten heeft voldaan
• Als het lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of
een bedrag storneert
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. Het lid
word geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren.
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.
Gezondheid
Het is verstandig voordat u met trainen bij Sport en Bewegen begint, de
goedkeuring van uw huisarts of fysiotherapeut te vragen c.q. zich te laten
keuren (sportkeuring).
Huisregelement
Het lid is bekend met de door Sport en Bewegen gehanteerde huisregels. De
huisregels zijn aanwezig in het centrum en kunnen indien gewenst worden
opgevraagd. Het lid is verplicht deze huisregels na te leven.

Slotbepalingen
Op alle door Sport en Bewegen gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het
Nederlandse recht van toepassing.
Overeenkomsten tussen het lid en Sport en Bewegen kunnen alleen schriftelijk
worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

