Bij inschrijving accepteert u deze voorwaarden/regels van Fitness House:

















Na verlenging geldt een wettelijke opzegtermijn van een maand. Zonder wederopzegging
wordt dit lidmaatschap aan het einde van de periode omgezet naar een lidmaatschap voor
onbepaalde tijd met het daarbij behorende (hogere) tarief. De opzegtermijn is 1 maand.
Let op 1: Alle (ritten-)abonnementen (fitness en squash) worden verlengd of nadat de
betaalperiode (3, 6, 12 of 24 maanden) is verstreken of na de laatste rit! De oude ritten
vervallen en het nieuwe (ritten)saldo gaat in.
Let op 2: indien u geen bevestiging van ons heeft ontvangen, is de opzegging niet geldig.
Het scholierenfitnessabonnement gaat automatisch over in een totaal abonnement voor
volwassenen wanneer u 25 jaar wordt.
Het Fit & slank in 12 weken abonnement gaat automatisch over in een totaal per 3 maanden
abonnement.
Het inschrijfgeld bedraagt €25,= (vanaf 18 jaar) en de borg voor het persoonlijke pasje is
€15,=. Inschrijfgeld en/of borg dienen direct bij inschrijving voldaan te worden per
pin/contant.
Het contributiegeld wordt vanaf de 2e maand via automatische incasso geïnd; de 1ste maand
dient direct per pin/contant voldaan te worden.
Het abonnement kan bij uitzondering tijdelijk stopgezet worden (voor bijvoorbeeld blessures
of bij een zwangerschap). Dit dient altijd vooraf schriftelijk te worden aangegeven en ook
hiervan krijgt u een bevestiging thuisgestuurd. Achteraf stopzetten is niet mogelijk!
De persoonlijke gegevens van onze leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en
uitsluitend voor administratieve doeleinden van Fitness House gebruikt. Deze gegevens
worden nooit voor commerciele doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
Leden die zich schuldig maken aan wangedrag, kan de toegang tot het centrum tijdelijk of
voorgoed worden ontzegd.
U dient de huisregels in acht te nemen. Deze zijn op onze website te vinden.
De cursist verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen
zal ontvangen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel door
hem/haar worden gedragen. De cursist is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde
takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg) schade die ten
gevolge van die beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
Tevens zal de cursist “Fitness-House” vrijwaren voor aanspraken van derden ten dezen.
Fitness House is aangesloten bij Fit!vak.

