Algemene voorwaarden meerbadenkaarten en abonnementen
Exploitatiemaatschappij Oostelijk Zwembad B.V.

Algemeen
a)
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle recreatieve- en doelgroepactiviteiten van
het Oostelijk Zwembad.
b)
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien door het Oostelijk
Zwembad uitdrukkelijk en ondubbelzinnig aanvaard.
c)
Eerder gedateerde algemene voorwaarden worden vervangen door dit exemplaar.
Activiteiten
a)
Alle activiteiten waarvoor een meerbadenkaart en/of abonnementen kunnen worden gebruikt,
waaronder: gezinszwemmen, banenzwemmen, Aquajoggen, Bootcamp, BBB, Aquals, Aquaslank,
baby- en peuterzwemmen en seniorenfit
b)
Alle nog te ontwikkelen activiteiten waarvoor een abonnement en/of meerbadenkaart kan worden
gebruikt.
Inschrijven
a)
Er dient voor alle meerbadenkaarten en abonnementen een inschrijfformulier te worden ingevuld.
Meerbadenkaart/abonnement
a)
De magneetkaart waarop het tegoed wordt geboekt dient eenmalig aangeschaft te worden.
b)
Op de magneetkaart kunnen de volgende tegoden worden geboekt: 11, 12, 25 bezoeken of een
jaarkaart.
c)
Het tegoed op de kaart kan steeds met bovenstaande tegoed opgewaardeerd worden.
d)
De tegoeden zijn bepekrt houdbaar: Voor 11 en 12 bezoeken geldt een termijn van 6 maanden, bij
25 bezoeken 9 maanden en bij een jaarabonnement is dit 12 maanden.
e)
Restitutie van gelden vindt nooit plaats. Tegoeden die niet voor het einde van de geldigheidstermijn
zijn gebruikt verliezen hun geldigheid.
Ziekte of afwezigheid
a)
Tegoeden die vanwege ziekte of afwezigheid om andere redenene worden gemist, worden niet
verrekend, noch vergoed.
Veiligheid
a)
Het Oostelijk Zwembad spant zich in alle activiteiten met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid
voor te bereiden en te verzorgen.
b)
Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen bij ieder bezoek te worden ver
meldt. Alleen dan kan de zweminstructeur/zweminstructrice bij het lesgeven of toezichthouden
hier rekening mee houden. Het Oostelijk Zwembad is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade
ontstaan door niet gemelde risico’s
c)
In het belang van de orde en veiligheid dienen de algemene toegangsvoorwaarden van het Ooste
lijk Zwembad in acht te worden genomen. Deze huisregels zijn te vinden bij de entree van onze 		
accommodatie.
Privacybescherming
a)
Persoonsgegevens worden door het Oostelijk Zwembad alleen gebruikt voor registratie van be		
zoek en activiteiten tenzij de klant uitdrukkelijk aangeeft dat de gegevens ook voor andere doelein
den gebruikt mogen worden.
Slotbepalingen
a)
Door de aanschaf van een meerbadenkaart of abonnement verklaart u deze algemene voorwaar
den te hebben ontvangen en te hebben aanvaardt.

