Huishoudelijk reglement Physio●Fit
Lidmaatschap
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Contributies dienen altijd bij vooruitbetaling te worden voldaan, per automatische incasso. Deze
automatische incasso zal tussen de 24e en het einde van de maand geïncasseerd worden.
Voor een kwartaalabonnement geldt dat deze gedurende de looptijd van het kwartaal niet kan worden
stopgezet. Nadat de eerste contractstermijn van 3 maanden is verstreken, is de deelnemer gerechtigd
het abonnement met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, maandelijks schriftelijk op te
zeggen.
Voor een jaarabonnement geldt dat deze gedurende het eerste jaar niet kan worden stopgezet. Nadat
de eerste contractstermijn van 12 maanden is verstreken, is de deelnemer gerechtigd het abonnement
met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, maandelijks schriftelijk op te zeggen.
Een gezinsjaarabonnement:
o Een gezinsabonnement wordt afgesloten voor de duur van een jaar.
o Het betreft een jaarabonnement met onbeperkt toegang tot de fitness en groepslessen.
o Leeftijd van de kinderen 8 t/m 23 jaar, waarbij de kinderen van 8 tot 12 jaar gebruik maken van
KidsFit en kinderen van 12 tot 15 jaar gebruik maken van de Jeugdfitness, deze kunnen niet vrij
trainen.
o Na 12 maanden opzegbaar per maand.
o De gezinsleden hoeven niet op één adres te wonen.
o De incasso gaat van één rekeningnummer.
o De kosten voor dit gezinsabonnement zijn € 99,95 per maand.
o Voor alle gezinsleden vanaf 15 jaar wordt vooraf een Beweegadvies afgenomen, hiervoor
worden eenmalig de Beweegadvieskosten van € 40,- per persoon in rekening gebracht.
Maximale beweegadvieskosten zijn € 80,- per gezin.
Opzeggen kan alleen schriftelijk, maar is pas van kracht als de deelnemer een schriftelijke bevestiging
van PhysioFit heeft ontvangen.
Bij hervatting van een abonnement binnen hetzelfde jaar wordt € 15,- administratiekosten in rekening
gebracht.
Als men een training mist, kan er geen contributie gerestitueerd worden. Wel kan men een training in
overleg met één van onze instructeurs inhalen.
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
De contributie kan opgeschort worden als u niet in staat bent om te sporten door medische oorzaak,
hiervoor dient u een medische verklaring van uw huisarts of specialist te overleggen.
Bij verhuizing buiten een straal van 15 km van PhysioFit kunt u uw abonnement vroegtijdig beëindigen.
Bij verlies van werk of inkomen kunt u middels het overleggen van een ondertekend schriftelijk bewijs
van uw werkgever of uitkeringsinstantie het abonnement vroegtijdig beëindigen.
Per 1/1 van ieder jaar kan PhysioFit de maandelijkse bijdragen indexeren volgens het
consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor Statistiek.

Openingstijden
•
•
•

De lestijden worden door PhysioFit vastgesteld en zullen zoveel mogelijk gehandhaafd blijven.
PhysioFit is op zon- en feestdagen en indien nodig op andere dagen voor grote
onderhoudswerkzaamheden gesloten.
PhysioFit kan ten alle tijden de openingstijden of lestijden veranderen als hier aanleiding voor is.

Aansprakelijkheid
•

•

Deelname aan beweegprogramma’s van PhysioFit zijn geheel voor eigen risico. PhysioFit kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor ongeval of letsel. PhysioFit is nimmer aansprakelijk voor vermissing,
verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan goederen van de
klanten.
PhysioFit behoudt zich het recht iemand de toegang tot het centrum te ontzeggen of hem/haar van het
centrum te verwijderen indien zijn/haar gedrag daartoe aanleiding geeft.

Algemeen
•
•
•
•
•
•
•

Roken is niet toegestaan.
Tijdens het trainen is een handdoek verplicht.
Gebreken aan toestellen, materiaal, etc kunt u doorgeven aan de instructeurs.
Voor gevonden voorwerpen kunt u zich ook melden bij de instructeurs.
Draag schone schoenen en geen zolen die zwart afgeven.
Maak de door u gebruikte trainingsapparatuur weer schoon voor de volgende gebruiker.
Leg de gebruikte materialen terug op de daarvoor bestemde plaats.

