Algemene voorwaarden JipClub
Inschrijving

Inschrijven voor de JipClub kan vanaf de leeftijd van 3 jaar.

Starten met zwemles kan vanaf 4 jaar.

Het inschrijfgeld en de kosten van de pas moeten contant worden voldaan.

Vanaf het moment van inschrijven tot aanvang van de eerste zwemles is de JipVip aspirant-lid.
Lidmaatschap

U sluit een lidmaatschap af voor de periode die nodig is voor het behalen van het zwem ABC.

De lidmaatschapsbijdrage is vanaf de eerste lesdag bij vooruitbetaling verschuldigd.

De kosten die verbonden zijn aan het lidmaatschap moeten per 6 weken contant worden voldaan.

Contributie is niet verschuldigd in de zomervakantie, de Kerstvakantie en op feestdagen.

SportPlaza behoudt zicht het recht voor openingstijden, lesroosters en/ of tarieven aan te passen. Informatie hierover wordt
aan de receptiebalie en per nieuwsbrief verstrekt.





Reeds betaalde lidmaatschapsbijdragen worden niet terugbetaald, maar omgezet in een (algemeen) vrij-zwem tegoed.




Bij het in gebreke blijven van betaling van de verschuldigde lidmaatschapsbijdrage komt de gereserveerde plek te vervallen.




De directie is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van goederen.

In geval van langdurige ziekte kan opschorting plaatsvinden van de lidmaatschapsbijdrage.
Bij ziekte zijn de eerste 2 weken voor eigen risico. Geen melding betekent reservering. Reservering staat gelijk aan het
betalen van de contributie.
De directie is gerechtigd leden de toegang tot SportPlaza te ontzeggen of het lidmaatschap van SportPlaza te beëindigen op
basis van het protocol Vrolijk en Veilig en in het geval van het niet naleven van de huisregels.
De directie is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel als gevolg van ongevallen .

Ziekte en coulance inhaallessen

In geval van langdurige ziekte kan opschorting plaatsvinden van de lidmaatschapsbijdrage.

Bij ziekte zijn de eerste 2 weken voor eigen risico. Geen melding betekent reservering. Reservering staat gelijk aan het
betalen van de contributie.



Bij wijze van coulance mogen verzuimde lessen maximaal 4x per jaar worden ingehaald:
- De ouder/verzorger belt op de gewenste datum naar de receptie van het zwembad;
- Inhalen kan alleen als er plaats is in de lesgroep van het juiste niveau;
- Inhalen kan alleen binnen de geldigheidsduur van de leskaart;
- Inhalen tijdens kijkdaglessen is niet toegestaan.
- Inhalen tijdens de proefzwemweek is niet toegestaan.

JipClub pas

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.

Elke deelnemer ontvangt na ondertekening van het inschrijfformulier een JipClub pas.

De JipClub pas geeft toegang tot SportPlaza JipClub activiteiten. (zie de Jip kalender)

Voor een JipClub pas is een bedrag van € 5,- verschuldigd.

JipClub-leden mogen gratis zwemmen gedurende de openingstijden recreatiefzwemmen in de Estafette en de Sporthoeve.

Na (extra) aanschaf van een pas van JipClub SKWA, mogen JipClub-leden ook gratis zwemmen gedurende de openingstijden
recreatiefzwemmen in Sportcomplex Koning Willem Alexander (SKWA).
Via de receptie van de Estafette of de Sporthoeve kunt u aangeven dat u hier gebruik van wenst te maken.
Zij zorgen er voor dat u bij uw eerste bezoek aan SKWA na betaling van €5,- een pas mee krijgt.



Voor een extra of vervangende pas na verlies, diefstal of beschadiging brengen wij € 5,- in rekening.

Algemene voorwaarden en Huisregels:

De algemene voorwaarden en huisregels JipClub maken onderdeel uit van de afspraken over het lidmaatschap van de JipClub.

SportPlaza / SFH behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden aan te passen.

SportPlaza is een merknaam van Sportfondsen Haarlemmermeer B.V.
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