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1.Algemeen
a.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van SportPlaza Tiel (Sportfondsen Tiel B.V.) De directie van SportPlaza
Tiel heeft deze voorwaarden van toepassing verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken. De diensten die SportPlaza Tiel levert bestaan uit het faciliteren en begeleiden van zwem, fitness en
sportactiviteiten in de ruimste zin van het woord.
b.
Het lid heeft de mogelijkheid te kiezen uit een reeks van abonnementsvormen die als informatie aan deze algemene voorwaarden
worden bijgevoegd.
c.
Het is mogelijk dat het lid gedurende het lidmaatschap benaderd wordt, telefonisch of per e-mail, zodat SportPlaza Tiel de
mogelijkheid heeft het lid gemotiveerd te houden om zijn/haar gezondheidsdoelen te (blijven) behalen.
2.Aanvang en duur van de overeenkomst
a.
b.

Het lidmaatschap vangt aan op de dag welke aangegeven is op het inschrijfformulier en duurt minimaal 6 of 12 maanden.
Het lidmaatschap voor 6 of 12 maanden wordt aan het einde van de overeengekomen termijn verlengd voor onbepaalde tijd. Het
lidmaatschap is na de overeengekomen termijn per maand opzegbaar.

3.Aanbiedingen, tarieven en wijzigingen
a. SportPlaza Tiel behoudt zich het recht voor tarieven en algemene voorwaarden te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen
kunnen voor- of achteraf, nimmer rechten worden ontleend.
4.Stopzetting, opzegging en overdracht
a.
Het lidmaatschap kan alleen na 6 maanden tussentijds worden stopgezet voor maximaal 1 maand per jaar (slaapabonnement).
Het e.e.a. alleen in overleg met de fitnesscoördinator van SportPlaza Tiel. Altijd dient een “mutatieformulier” te worden ingevuld wat
verkrijgbaar is bij de receptie. De kosten hiervoor zijn € 10,- per maand. I n h et 1 s t e j a a r lidmaatschap wordt
h e t a b o n n e m e n t verlengd met d e stopgezette maand. De stopgezette maand wordt opgeteld bij de opzegdatum.
b.
Tussentijdse opzegging is mogelijk indien het lid een ander woonadres krijgt, meer dan 15km van de oorspronkelijke plaats. Dit op
vertoon van een uittreksel uit de basisadministratie van de nieuwe woonplaats. Opzeggen kan alleen volgens de procedure zoals
omschreven in artikel 4d van deze overeenkomst.
c.
In geval van zwangerschap/langdurige blessures is stopzetting van het abonnement alleen mogelijk in overleg met de
fitnesscoördinator en op vertoon van een doktersverklaring.
d.
De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor alle abonnementen na afloop van het 1ste contract (half jaar of jaarabonnement). Het
opzegformulier dient zowel door het lid als de medewerker van SportPlaza Tiel te zijn ondertekend. Het lid ontvangt een kopie
van dit formulier, dit is het enige geldende opzegformulier. Is het ophalen van een opzegformulier door omstandigheden niet
mogelijk dan dient het lid een brief te sturen naar SportPlaza Tiel met daarop: NAW gegevens, pasnummer, reden van
opzegging, datum per wanneer opzeggen en handtekening. Na de schriftelijke bevestiging van SportPlaza Tiel is dit het enige
geldende opzegformulier.
e.
Het lidmaatschap vervalt bij opzegging. Bij her inschrijving dienen GEEN inschrijfkosten betaald te worden.
f.
Een lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
g.

Veranderen van abonnementsvorm: van laag naar hoog kan altijd. Van hoog naar laag pas na 6 maanden.

h.

Bij de Jeugd Medium Card dient jaarlijks de schoolkaart, collegekaart of bewijs van inschrijving van de school opnieuw ingeleverd te worden.
Dit moet uitlijk 31 oktober van ieder jaar. Bij het niet opnieuw inleveren van een bewijs van inschrijving zal het abonnement automatisch
worden omgezet naar een reguliere Medium Card per 1 november van iedere jaar.

5.Verplichtingen van het SportPlaza lid
a.
De SportPlaza Tiel lidmaatschapkaart is strikt persoonlijken het bewijs van lidmaatschap. De kaart dient als registratie van elk
bezoek aan de fitness. Het is niet toegestaan de pas aan derden ter beschikking te stellen. SportPlaza Tiel aanvaardt geen
enkel risico.
b.
Bij verlies, beschadiging of diefstal van de lidmaatschapkaart dient het lid tegen betaling een nieuwe pas aan te schaffen.
Zonder SportPlaza Tiel pas heeft het lid geen toegang tot de fitness.
c.
Ieder lid dient zich te houden aan de algemene voorwaarden en huisregels. SportPlaza Tiel houdt zich het recht voor bij, naar het
oordeel van de directie, ernstige of herhaaldelijke schending van de voorwaarden of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag,
de overeenkomst op te schorten en na ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat SportPlaza Tiel gehouden zal zijn het lid de op
dat moment reeds betaalde lidmaatschapsgelden te restitueren. Onverminderd de aanspraak van SportPlaza Tiel tot betaling van het
lidmaatschapgeld tot aan de einddatum van de overeenkomst.
6. Betaling
a. Het lidmaatschap geld voor de afgesproken contractperiode en dient
te worden voldaan op de wijze als in de
overeenkomst is vastgelegd. Het lidmaatschapgeld dient in maandelijkse termijnen te worden voldaan, voor aanvang van de
desbetreffende maand.
b. De eerste afschrijving is (bij inschrijving halverwege de maand) het resterende deel van de lopende maand + hele volgende
maand + inschrijfgeld. Dit is een aanzienlijk bedrag!
c. Het lid verleent aan SportPlaza Tiel een schriftelijke machtiging om tot automatische incasso van het verschuldigd bedrag over te
gaan. Alle bedragen worden automatisch afgeschreven van het door het lid opgegeven bank- of gironummer. Het lid dient
telkens voldoende saldo op zijn rekening te hebben. Indien op enig moment de overeengekomen maandelijkse incasso niet mogelijk
blijkt te zijn, is het totaal voor de gehele resterende duur van de overeenkomst verschuldigde bedrag in een keer opeisbaar.
d.
Indien het lid de uit deze overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, is hij/zij van rechtswege in verzuim.
SportPlaza Tiel zal het lid dan een aanmaning sturen waarbij een laatste betaaltermijn wordt gegeven van veertien dagen. Hierbij zal tevens de
hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten worden aangegeven welke het lid onherroepelijk verschuldigd wordt als betaling binnen deze
termijn uitblijft. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, zoals
genoemd in lid 4 van artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek.
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7. Aansprakelijkheid
a. Het lid dient te beschikken over een goede gezondheid en dient zich in geval van twijfel omtrent zijn/haar
gezondheidstoestand, voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst met SportPlaza Tiel, medisch laten keuren.
b. Ieder lid dient met betrekking tot het gebruik van de fitness apparatuur de aanwijzingen van de fitness medewerkers na te leven.
SportPlaza Tiel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door blessures of letsel ontstaan door het gebruik
van de SportPlaza Tiel faciliteiten.
c. SportPlaza Tiel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door verlies of diefstal van kleding of andere
eigendommen.
d. De deelname aan de sportactiviteiten en het gebruik van de door SportPlaza Tiel geboden faciliteiten is geheel voor risico van het
lid. Voor zover het lid enige aanspraak jegens SportPlaza Tiel geldend mocht willen maken, zal deze aanspraak niet verder kunnen
gaan dan hetgeen waarvoor SportPlaza Tiel zich heeft verzekerd.
e.
Op maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 18.00 is er geen instructeur aanwezig, maar kunt u zelfstandig, dus zonder begeleiding gebruik
maken van de fitnessruimte.
SportPlaza Tiel huisregels voor de afdeling Fitness.
1. Algemeen
a.
Leden van SportPlaza Tiel onderwerpen zich onvoorwaardelijk aan de huisregels.
b.
Het is niet toegestaan te roken in de ruimtes van het sportcomplex.
c.
Het is niet toegestaan in de fitnessruimte etenswaar te nuttigen, dit kan alleen in de horecaruimte.
2. Toegang
a.
De toegang tot de fitness/activiteiten is alleen mogelijk met een geldige SportPlaza Card. Bij elk bezoek moet deze card door de
paslezer worden gehaald.
b.
Kleding en andere persoonlijke spullen kunnen in de daarvoor beschikbare kluisjes worden gelegd. Laat geen waardevolle spullen
op onbeheerde plaatsen achter. Gevonden voorwerpen worden 1 maand bewaard.
c.
Volgt u een groepsles meldt u dan bij de fitness begeleider(ster).
d.
Voor vragen over een programma, apparatuur en andere zaken kunt u terecht bij de fitness begeleider(ster).
e.
Gewichten, halters en andere materialen moeten na gebruik weer op de zelfde plaats terug gelegd worden.
f.
Wees zelf gast bij SportPlaza Tiel!
g.
Gebruik van het pasje bij het toegangspoortje is verplicht. Pas vergeten? Melden bij de balie.
h.
Pas kwijt? Via het mutatieformulier kunt u een nieuw pas aanvragen. Kosten: € 6,70.
3. Kleding
a.
Het is alleen toegestaan om met schone en niet afgevende sportschoenen te sporten.
b.
Het dragen van (gepaste) sportkleding is verplicht.
c.
Er mogen geen spullen in de kluisjes worden achtergelaten.
4. Hygiëne
a.
Het is verplicht een handdoek mee te nemen tijdens het sporten.
b.
Het schoonmaken van een gebruikt toestel is verplicht.
5. Veiligheid
a.
Na 3 begeleide fitness lessen is het toegestaan zelfstandig te trainen.
b.
Begin altijd met een goede warming up en eindig met een cooling down.
c.
Houdt u zich altijd aan de instructies en de adviezen van de begeleider.
d.
Controleer bij aanvang altijd de deugdelijkheid van de apparatuur.
e.
Er hangt een AED bij de ingang van de fitness. Bij de receptie van de fitness staat een EHBO doos. Op de balie van de fitness staat een
telefoon in geval van noodgevallen.
f.
Op maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 18.00 is er geen instructeur aanwezig, maar kunt u zelfstandig, dus zonder begeleiding gebruik
maken van de fitnessruimte.

Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van alle bovengenoemde punten (algemene
voorwaarden en huisregel).
Voor akkoord:
Naam:
Datum:
Handtekening:
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