Algemene voorwaarden

Artikel 1: Abonnementsduur, wijziging en beëindiging
Alle abonnementsvormen hebben een minimale contracttermijn en zijn binnen die contacttermijn
niet opzegbaar. U kunt kiezen voor een abonnement met een looptijd van zes, twaalf of achttien
maanden. U kunt binnen de overeengekomen bepaalde tijd alleen opzeggen tegen het einde van deze
bepaalde tijd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
Indien u niet opzegt, wordt na afloop van deze bepaalde tijd de overeenkomst van rechtswege
omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Na omzetting van de overeenkomst in een
overeenkomst voor onbepaalde tijd, kunt u de overeenkomst altijd opzeggen met inachtneming van
een opzegtermijn van één maand. Een uitzondering hierop is de strippenkaart, deze wordt
automatisch stopgezet na de contracttermijn.
Wilt u uw abonnement wijzigen? Terugzetten kan alleen als uw oude abonnement is
afgelopen. Vooruitzetten kan altijd van de 1e van de volgende maand.
Als u uw abonnement wilt beëindigen hebben wij hiervoor een handtekening nodig. U kunt uw
abonnement beëindigen middels een opzegformulier of via een ondertekende brief welke u kunt
inscannen en mailen of opsturen via de post.
Artikel 2: Deactiveren
Indien u als gevolg van een blessure of ziekte in het geheel niet in staat bent van de faciliteiten
gebruik te maken, is het op vertoon van een medische verklaring mogelijk om het abonnement
tijdelijk te deactiveren.
Bij een verhuizing eindigt het lidmaatschap niet automatisch. U dient hiervoor een aanvraag te
doen met het bewijs van inschrijving van de betreffende gemeente. Indien men verhuist binnen 20km
vanaf ons sportcentrum geldt deze regeling niet.
Artikel 4: Aantal bezoeken
Het aantal bezoeken dat bij een strippenkaart hoort dient binnen de daarvoor geldende duur
opgemaakt te worden. Eventuele openstaande bezoeken na deze periode komen te vervallen
Artikel 5: Lidmaatschap strikt persoonlijk
De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de
aangegeven duur, prijs, en het aantal bezoeken. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het
lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

