ALGEMENE VOORWAARDEN
ARTIKEL 1 AUTOMATISCHE INCASSO
Het lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de maandelijkse abonnementsgelden en andere bedragen. Betaling is slechts
mogelijk via automatische incasso, welke voorafgaand plaatsvindt tussen de 24ste en laatste dag van de maand. Indien het maandelijkse
lidmaatschapsgeld niet kan worden geïncasseerd en/of andere bedragen niet kunnen worden geïncasseerd, wordt €5,- administratiekosten
in rekening gebracht, per maand, per post of digitaal. Bij het niet dan wel niet tijdig betalen is het lid derhalve in verzuim vanaf de 1e dag van
de betreffende lidmaatschapsmaand. Afwezigheid van het lid, door welke oorzaak dan ook, ontheft het lid niet van zijn betalingsverplichting. De
wettelijke vertragingsrente is verschuldigd evenals (buitengerechtelijke) incassokosten. In geval van (tussentijdse) beëindiging van het contract
wordt geen restitutie van lidmaatschapsgeld gegeven.

ARTIKEL 2 PAS IN BRUIKLEEN/VERLIES/SCHADE
U krijgt een toegangspas in bruikleen. Bij uw laatste bezoek ontvangen wij de toegangspas retour. Indien deze niet wordt ingeleverd zal daar
€7,- voor in rekening worden gebracht. Bij verlies of beschadiging van de pas brengen wij ook €7,- in rekening.

ARTIKEL 3 WIJZIGING ABONNEMENT
Wijzigen anders dan upgraden kan alleen na de 1e lidmaatschapsovereenkomst periode en dient minimaal 2 maanden van te voren te worden
aangevraagd. We brengen u dan €15,- administratiekosten in rekening.

ARTIKEL 4 OPZEGGING
Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Zonder schriftelijke opzegging wordt het abonnement na de eerste lidmaatschapsperiode automatisch
verlengd. Opzegging dient te geschieden minimaal één kalendermaand voor de vervaldatum. Lidmaatschappen kunnen gedurende de 1e
lidmaatschapsperiode niet door het lid worden opgezegd. Na de 1e lidmaatschapsperiode is de opzegtermijn 1 volle kalendermaand.

ARTIKEL 5 OPENINGSTIJDEN EN ROOSTER
De openings- en lestijden worden door HEALTHCLUB45 vastgesteld en zullen zo veel mogelijk gehandhaafd blijven. HEALTHCLUB45 behoudt zich
het recht voor om tijdens feestdagen en de zomermaanden een aangepast rooster en/of openingstijden te hanteren, zonder dat hier restitutie
van het lidmaatschapsgeld tegenover staat. Wij informeren u hier tijdig over.

ARTIKEL 6 BEVRIEZING ABONNEMENT
Heeft u een langdurige blessure, letsel of zwangerschap, dan kan het lidmaatschap gedurende maximaal 6 maanden worden geblokkeerd. De
duur van de blokkade wordt aan de lidmaatschapsperiode toegevoegd. Om hiervoor in aanraking te komen dient u desgevraagd een medische
verklaring te overhandigen. Tijdens de periode van een bevriezing brengen wij €2,50 per maand in rekening. Een bevriezing van het lidmaatschap
is niet mogelijk in geval van vakantie.

ARTIKEL 7 NALEVING VOORWAARDEN EN HUISREGLEMENT
Bij het niet naleven van deze voorwaarden en het huisreglement (zie bijlage) door deelnemer, is HEALTHCLUB45 gerechtigd het lidmaatschap
eenzijdig en direct te beëindigen.

ARTIKEL 8 PRIJSVERHOGING
Maximaal eenmaal per jaar kan HEALTHCLUB 45 haar prijzen verhogen in verband met stijging van kosten (minimaal de inflatiecorrectie).
Voordat HEALTHCLUB45 daartoe overgaat, neemt zij een termijn van minimaal één maand in acht.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID
HEALTHCLUB45 en/of haar medewerkers, dan wel stagiaires zijn niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval door welke oorzaak ook
ontstaan, behoudens grove schuld of opzet aan de zijde van HEALTHCLUB45. De eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van
de door HEALTHCLUB45’s aansprakelijkheidsverzekering gedane uitkering. HEALTHCLUB45 en/of haar medewerkers spannen zich in om
de begeleiding op een adequaat niveau te houden. Deelnemers zijn echter zelf verantwoordelijk voor het sporten bij HEALTHCLUB45 en de
mogelijk daaraan verbonden risico’s. Datzelfde geldt ook indien door potentiele deelnemers een proefles wordt genomen. HEALTHCLUB45 is niet
aansprakelijk voor beschadiging en/of het zoekraken van voorwerpen van deelnemers of bezoekers.

ARTIKEL 10 SCHADE
Indien deelnemers of bezoekers schade veroorzaken aan eigendommen van HEALTHCLUB45 of derden, dient de schade op eerste verzoek van
HEALTHCLUB45 te worden vergoed.

ARTIKEL 11 WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (WBP)
De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van
HEALTHCLUB45 gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

