Algemene Voorwaarden Health Center FIT B.V.
Artikel 1. Toepasselijkheid
Alle leden ontvangen de Algemene Voorwaarden bij inschrijving. Leden
worden geacht de voorwaarden voor ondertekening te hebben
doorgelezen en verklaren middels ondertekening van deze overeenkomst
de voorwaarden zonder voorbehoud te accepteren. Het management is
gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen
indien daartoe aanleiding bestaat.
Artikel 2. Lidmaatschap
Onder een lidmaatschap wordt verstaan een lidmaatschap waarbij gebruik
gemaakt kan worden van de faciliteiten van Health Center FIT behorende
bij betreffend lidmaatschap gedurende de openingstijden. Health Center
FIT is bevoegd de openingstijden aan te passen ten behoeve van
inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties, erkende
feestdagen of andere motiverende redenen, maar zal de leden hier vooraf
over informeren. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet
overdraagbaar aan derden.
Artikel 3. Inschrijving en betaling
a. Eenmalige kosten
Als nieuw lid bent u inschrijfgeld verschuldigd. Dit bedrag dient bij het
aangaan van het abonnement contant of per pin voldaan te worden.
b. Kosten lidmaatschap/contributie
Elk lid betaalt lidmaatschapskosten behorende bij het gekozen type
lidmaatschap. De lidmaatschapskosten dienen te worden voldaan op de
wijze als in de overeenkomst is vastgelegd. Bij betaling in maandelijkse
termijnen wordt het termijnbedrag rond de eerste dag van iedere
kalendermaand betaald door middel van automatisch incasso. Door
ondertekening van deze overeenkomst machtigt het lid Health Center FIT
tot automatisch incassering van de verschuldigde bedragen. De
termijnbedragen worden vooraf automatisch afgeschreven van het door
het lid opgegeven bank- of gironummer. Indien op enig moment de
maandelijkse overeengekomen incasso niet mogelijk blijkt te zijn wegens
ontoereikend saldo, is Health Center FIT gerechtigd de incasso nogmaals
te herhalen voor de betreffende periode. Bij niet tijdige betaling is het lid in
gebreke, zonder dat sommatie of voorafgaande in gebreke stelling vereist
is. Indien na schriftelijke aanmaning het openstaande bedrag niet is
voldaan kan de toegang tot Health Center FIT ontzegd worden. Zodra de
totale achterstand betaald is, kan er weer gebruik gemaakt worden van de
faciliteiten. Indien Health Center FIT een niet betaalde vordering ter
incasso uit handen geeft, komen alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke
kosten voor rekening van het in gebreke zijnde lid. Reeds betaalde
contributiegelden worden niet terugbetaald. Dit geldt ook voor stortingen
ten behoeve van het tegoed op de sleutel (Wellnesskey).
Artikel 4. Aanbiedingen en wijzigingen
Health Center FIT is bevoegd op 1 januari van elk kalenderjaar de
abonnementsprijs te verhogen met maximaal 5%. Aan acties en speciale
aanbiedingen kunnen voor- of achteraf geen rechten worden ontleend.
Artikel 5. Duur van de overeenkomst
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de contractsduur. Bij betaling in
maandelijkse termijnen gaat het abonnement in op de eerste van de
nieuwe kalendermaand. Het contract loopt door tot wederopzegging. Na de
contractsperiode bedraagt de opzegtermijn één kalendermaand.
Artikel 6. Opzeggen van abonnement
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden middels
een aangetekend schrijven. Andere wijzen van opzegging worden niet
geaccepteerd. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw opzegging.
Opzeggen van het abonnement dient minimaal te geschieden één maand
voor afloop van de abonnementsperiode. Na de contractsperiode bedraagt
de opzegtermijn één maand. Alle inschrijfgelden en abonnementsgelden
dienen volledig betaald te zijn ten tijde van de opzegging. Tijdelijk
stopzetten van het lidmaatschap is niet mogelijk.

Artikel 7. Bewijs van lidmaatschap
Elk lid krijgt als bewijs van lidmaatschap een sleutel (Wellnesskey). Deze
dient gebruikt te worden bij binnenkomst voor registratie van het bezoek.
De sleutel is en blijft eigendom van Health Center FIT. Bij verlies, schade
of diefstal van de sleutel dient het lid tegen betaling een nieuwe sleutel aan
te schaffen. Health Center FIT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade ontstaan door misbruik van de sleutel. Zonder sleutel heeft het lid
geen toegang tot Health Center FIT. Het is niet toegestaan uw sleutel aan
derden ter beschikking te stellen.
Artikel 8. Feestdagen en vakantie
Health Center FIT is gesloten op officiële feestdagen. In de
(school)vakantieperiodes houdt Health Center FIT zich het recht voor
aangepaste openingstijden te hanteren en een vakantierooster voor de
groepslessen op te stellen. Leden blijven de normale abonnementsgelden
verschuldigd.
Artikel 9. Gedrag van leden
Leden zullen geen misbruik maken van de apparatuur of faciliteiten van
Health Center FIT. Eventuele beschadigingen aan eigendommen van
Health Center FIT, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt,
dienen volledig vergoed te worden door desbetreffend lid. Leden worden
geacht zich passend te kleden en zich te houden aan de
kledingvoorschriften, zoals omschreven in de huisregels. Incorrect, ruw of
agressief gedrag kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap. Leden
wordt de toegang ontzegd als zij onder invloed zijn van drank, drugs of
andere geestverruimende middelen. Elk lid dient zich te houden aan de
Algemene Voorwaarden en huisregels. Health Center FIT behoudt zich het
recht voor bij, naar het oordeel van het management, ernstige of
herhaaldelijke schendig van de voorwaarden of ander gebleken
onaanvaardbaar gedrag, de overeenkomst op te schorten en na
ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat Health Center FIT gehouden zal
zijn het lid de op dat moment reeds betaalde contributie te restitueren.
Artikel 10. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
Leden maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de
faciliteiten van Health Center FIT. Health Center FIT sluit iedere
verantwoordelijkheid van haar of één van haar medewerkers uit voor
persoonlijke schade of overlijden van een lid tijdens het verblijf bij Health
Center FIT, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige
faciliteiten.
Ieder lid vrijwaart Health Center FIT voor iedere aansprakelijkheid jegens
derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens
zijn/haar aanwezigheid in Health Center FIT ten gevolge van handelen of
nalatigheid van het lid.
Health Center FIT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures en/of
letsel ontstaan tijdens de training.
Health Center FIT is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van
eigendommen tijdens het gebruik van de faciliteiten. Het gebruik van
kluisjes is gratis en voor eigen risico. Elk lid dient voor het verlaten van het
gebouw zijn eigendommen uit de kluis te verwijderen en de kluissleutel in
het slot van de kluis achter te laten.
Health Center FIT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of
gevolgschade aan en/of diefstal van een voertuig of ander vervoermiddel
als gevolg van het parkeren op het terrein van Health Center FIT
Artikel 11. Omgang met persoonsgegevens
De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden
enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Health Center FIT
gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan
derden ter beschikking gesteld.

Huisregels

1. U dient altijd uw sleutel (Wellnesskey) mee te nemen als u komt sporten.
2.Bij Health Center FIT wordt correcte kleding op prijs gesteld. Shirts dienen
het gehele bovenlichaam te bedekken.
3.In de sauna en tijdens het trainen wordt u verzocht een handdoek te
gebruiken. Dit is hygiënischer voor andere gebruikers en ook voor u zelf.
4.In alle sportruimten dient u schone schoenen te dragen die uitsluitend
binnen gebruikt worden. Schoenen waarvan de zolen afgeven zijn eveneens
niet toegestaan.
5.Wij raden u aan kleding en/of waardevolle spullen tijdens de training in
een kluisje op te bergen. Het is niet toegestaan tassen, jassen of andere
kledingstukken mee te nemen naar de sportruimten.

6.In Health Center FIT mag niet worden gerookt. Uiteraard zijn alcohol en
drugs ook niet toegestaan.
7.Het is niet toegestaan etenswaren te nuttigen in de trainingsruimten.
8.Na de training dient u de losse onderdelen weer terug op hun plaats te
leggen en maakt u het apparaat, waarop u wellicht transpiratie heeft
achtergelaten, schoon met uw handdoek of de aanwezige middelen. Dit
geldt ook na gebruik van de zonnebank.
9.U wordt verzocht geen gebruik te maken van uw mobiele telefoon.
10.De trainingsruimten en de bar/lounge worden 15 minuten voor het einde
van de officiële sluitingstijd afgesloten. U heeft dan 15 minuten de tijd om u
om te kleden.
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