Reglement fysiofitness, 65+ fit
1. Lidmaatschap
Tenzij Fysio Broekhuizen uitdrukkelijk anders bepaalt, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2. Betaling
a. Bij het aangaan van een lidmaatschap zijn inschrijfgeld en kosten voor de intake aan Fysio Broekhuizen verschuldigd.
b. Het lidmaatschapsbedrag, inclusief de intake kosten, worden middels automatische incasso voldaan.
c. Fysio Broekhuizen heeft het recht acties te voeren en kortingsregelingen aan te bieden. Acties en kortingen zullen nimmer van
toepassing zijn op de lopende lidmaatschappen.
3. Gebruik van de zaal
a. De zaal mag alleen met schone sportschoenen worden betreden, gebruik van een handdoek op de apparaten is verplicht.
b. Na gebruik dient elk apparaat te worden gereinigd met de speciaal hiervoor bestemde middelen.
4. Kosten
Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door Fysio Broekhuizen worden gemaakt teneinde nakoming van de
verplichtingen van de deelnemer te bewerkstelligen, komen, nadat het lid in verzuim is gekomen met de naleving van die
verplichtingen, ten laste van het lid.
5. Wijzigingen lidmaatschap
a. Fysio Broekhuizen is te allen tijde gerechtigd de gebruikers tijden, indeling en prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen zullen niet van
invloed zijn op lopende lidmaatschappen en voor het lid eerst van toepassing zijn met ingang van een nieuwe periode. Het lid zal
daarvan van tevoren op de hoogte gebracht worden en wel op een zodanig moment, dat het lid met inachtneming van de
opzegtermijn de overeenkomst desgewenst kan beëindigen.
b. Indien het lid als gevolg van een blessure in het geheel niet in staat is van de activiteiten/faciliteiten van Fysio Broekhuizen
gebruik te maken en dit door overlegging van een medische verklaring kan staven, kan Fysio Broekhuizen, geheel naar haar
beoordeling, aan het lid de mogelijkheid bieden het lidmaatschap stop te zetten en dit te vervolgen op een door Fysio Broekhuizen
vast te stellen datum.
c. Fysio Broekhuizen behoudt zich het recht voor de gebruikerstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting,
reparatie, speciale gelegenheden, vakanties, of andere gemotiveerde redenen, maar brengt het lid hiervan tijdig op de hoogte.
d. Het lid verplicht zich schriftelijk melding te maken bij veranderingen van omstandigheden, waardoor niet meer voldaan kan
worden aan de specifieke voorwaarden van een bepaald lidmaatschap.
e. Maximaal 4 x per jaar mag een gemiste les worden ingehaald. Dit gaat altijd in overleg met de begeleider of de
praktijkondersteuner. Een gemiste les dient hiervoor wel minimaal 48 uur van te voren te zijn afgezegd en kan uitsluitend binnen
een termijn van twee weken worden ingehaald. Vol=vol.
6. Beëindiging lidmaatschap
a. Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt middels het sturen van een email naar info@fysiobroekhuizen.nl. Als opzegtermijn
geldt een periode van één maand voor ingang van het volgende abonnement.
b. Het lidmaatschap wordt aan het einde van de abonnementsperiode stilzwijgend verlengd met steeds een periode van een maand.
c. Achterstallige betalingen dienen evenwel eerst betaald te worden; zolang aan deze verplichting niet is voldaan, blijven deze voorwaarden en dit reglement van kracht.
7. Vakantieperioden
a. Het lid heeft één keer per jaar bij vakantie (maximale duur 4 weken) tijdens het lidmaatschap recht op een verlenging van het
lidmaatschap van de duur van de vakantie, onder de voorwaarde dat het lid de vakantie minimaal 2 weken van te voren doorgeeft.
Tijdens de geregistreerde vakantieperiode kan het lid geen rechten aan zijn/haar lidmaatschap ontlenen.
8. Aansprakelijkheid
a. Het lid verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de
kosten van enig mogelijk ongeval of letsel geheel en al door hem/haar zelf zal worden gedragen. Deelnemer verklaart hierbij reeds
nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schadeactie, tegen Fysio Broekhuizen wegens vergoeding
van enige kosten, schade als gevolg van sportbeoefening opgelopen, of wegens het in ongerede of zoek raken van in het gebouw
achtergelaten kleding of voorwerpen. Schade toegebracht aan de inventaris c.q het gebouw van Fysio Broekhuizen door het lid is
verhaalbaar op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
b. Het lid vrijwaart Fysio Broekhuizen voor iedere aansprakelijkheid jegens derden in verband met schade welke die derden hebben
geleden tijdens aanwezigheid bij Fysio Broekhuizen.
9. Ontzegging toegang
Het lid en/ of de introducé zal alle door Fysio Broekhuizen vastgestelde regels onverkort naleven en de instructies uitvoeren. Fysio
Broekhuizen is te allen tijde gerechtigd om het lid dat (en/of de introducé die) zich niet aan de regels houdt, de toegang voor een
door Fysio Broekhuizen te bepalen duur te ontzeggen. Het betreffende lid en/ of de introducé heeft geen recht op enige vergoeding
in verband met het alsdan niet gerechtigd zijn tot het gebruik van de activiteiten/ faciliteiten van Fysio Broekhuizen.

