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Ieder verblijf in “De Vennen” is voor eigen risico van de bezoeker. De directie is niet
aansprakelijk voor schade aan personen of zaken.
Gebruik van de fitness is voorbehouden aan mensen met een geldig lidmaatschap.
Bezoekers kunnen hun spullen opslaan in de daarvoor bestemde kledingkluisjes.
De openingstijden voor fitness, sauna en zwembad worden vastgesteld door de directie, en
kunnen aangepast worden. Gewijzigde openingstijden geven geen recht op terugbetaling.
De Vennen heeft het recht om de tarieven aan te passen.
De overeenkomst wordt aangegaan voor de met u afgesproken duur. Tenzij de overeenkomst
door een van de partijen uiterlijk één kalendermaand voor de vervaldatum schriftelijk wordt
opgezegd, wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend met één maand verlengd, voor het op dat
moment geldende tarief. Bij schriftelijke opzegging ontvangt u binnen 14 dagen een bevestiging
per post.
Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren.
Bij ziekte, langer dan een maand zal het lidmaatschap worden aangepast . Dit kan alleen in
overleg met de directie na een schriftelijke melding.
De armband is strikt persoonlijk en dient men altijd bij te hebben. Bij misbruik wordt de
armband ingenomen zonder recht op terugbetaling.
Bij wangedrag van bezoekers heeft de directie het recht hem/haar verdere toegang tot het
sportcentrum te weigeren.
Indien het abonnementsgeld niet geïncasseerd kan worden en een lid hierdoor in gebreke blijft,
zullen bij het lid buiten de hoofdsom ook de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten in
rekening worden gebracht. Dit bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van
€ 25,-.
Het abonnementsgeld zal één maand vooraf rond de 21ste van uw rekening afgeschreven
worden.
Het is mogelijk een geldbedrag op uw armband te zetten. Hierdoor hoeft u geen geld mee te
brengen voor bijv. consumpties. Let wel, bij inlevering van uw armband wordt geen geld
gerestitueerd.
De Vennen heeft het recht indien het lid bij het aangaan van het fitnessabonnement naast het
contract voor het fitnessabonnement ook een machtigingsformulier heeft getekend voor de
kosten van het NIET inleveren van het polsbandje en trainingskaart, om de kosten van 15 euro
voor het polsbandje (per persoon) van zijn/haar of hun rekening af te schrijven, 31 dagen na
afloop van het abonnement.

Fitnessruimte:

Vanwege hygiënische redenen en om beschadiging aan de vloer te voorkomen zijn alleen
sportschoenen met witte zolen of non-marking zolen toegestaan.

Tijdens het sporten is een handdoek i.v.m. de hygiëne verplicht.

Het is niet toegestaan meegebrachte etenswaren in de fitnessruimte te nuttigen.

Drinken mag alleen worden meegenomen in een bidon.

Ook de trainingskaart van de fitness is strikt persoonlijk. Bij misbruik wordt de trainingskaart
ingenomen zonder recht op terugbetaling.

Het gebruik van hygiënische en correcte (T-shirt, geen haltershirt) sportkleding is verplicht.
Sauna:

Vanwege hygiënische redenen is het gebruik van een handdoek, waar u volledig op kunt zitten of
liggen, verplicht.

In de rustruimte van de sauna is het gebruik van een badjas verplicht.

Het is niet toegestaan zelf meegebracht eten of drinken te nuttigen in de rustruimte van de
sauna.

