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1. Het lidmaatschap komt tot stand door acceptatie van het inschrijfformulier. 

 

2. Het abonnement wordt aangegaan voor een vooraf afgesproken periode en wordt steeds 

stilzwijgend verlengd met een maand. Er geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. 

Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk en is alleen mogelijk nadat de eerste afgesproken 

periode voorbij is. 

 

3. Het lidmaatschap en de tag zijn strikt persoonlijk.  

 

4. Het lidmaatschap geeft, met inachtneming van de toepasselijke openingstijden, recht op één 

keer per week of onbeperkt gebruik van de bij het abonnement behorende faciliteiten. 

 

5. Wangedrag van het lid, wanbetaling inbegrepen, verschaft Fysio & Fitness Middenmeer het 

recht om het lid toegang te onthouden. Het verschuldigde abonnementsgeld dient dan in één 

keer betaald te worden.  

 

6. De contributie dient vooruit betaald te worden.  

 

7. Voor de duur van een lopend abonnement is de hoogte van de contributie niet vatbaar voor 

wijzigingen, tenzij de verhoging de consequentie is van een wijziging in het Btw-tarief. In geval 

van verlenging laat de contributie zich wel verhogen. In dit geval kan het lid het abonnement 

per direct stopzetten, zonder opzegtermijn van 30 dagen.  

 

8. Bij zwangerschap, langdurige ziekte of blessure kan het abonnement tijdelijk stopgezet of 

opgezegd worden. De directie kan u om een doktersverklaring vragen. Deze pauze/opzegging 

wordt vanaf de eerstvolgende maand ingevoerd. 

 

9. Het is mogelijk het abonnement voor maximaal 4 weken aaneensluitend per kalenderjaar op 

te schorten bij verhindering door vakantie, verhuizing, etc., mits dit minimaal 4 weken voor 

deze periode schriftelijk is aangevraagd. Tijdens deze periode betaalt u 50% van het normale 

maandtarief. 

 

10. Na beëindiging van de overeenkomst dienen bij het aangaan van een nieuwe overeenkomst 

opnieuw activeringskosten voldaan te worden.  

 

11. De activeringskosten bedragen € 15,- en de kosten voor de tag zijn € 5,- . De kosten voor een 

vervangende tag bedragen € 5,-. 

 

12. Wij hanteren de leveringsvoorwaarden van NL Actief, de link hiervan is op onze website te 

vinden. 

 

13. Het lid maakt voor eigen risico gebruik van de aanwezige faciliteiten. Behoudens een situatie 

waarin Fysio & Fitness Middenmeer opzet of grove schuld valt aan te rekenen, is Fysio & 

Fitness Middenmeer derhalve niet aansprakelijk te houden voor de schadelijke gevolgen van 

letsel dat het lid eventueel tijdens het benutten van haar lidmaatschap oploopt. 

 

14. Evenmin valt Fysio & Fitness Middenmeer aansprakelijk te houden voor beschadigingen of 

diefstal van eigendommen van het lid tijdens het benutten van het lidmaatschap. 
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15. Fysio & Fitness Middenmeer hanteert in haar vestiging huisregels, waaronder ook de reguliere 

openingstijden te rekenen zijn. Deze huisregels maken onderdeel uit van het abonnement en 

worden op eenvoudige toegankelijke wijze in de vestiging gepresenteerd. Het lid verplicht zich 

deze huisregels na te leven. Zo nodig doet het lid actief navraag naar de huisregels bij de 

fitnessinstructeurs. 

 

16. Fysio & Fitness Middenmeer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden 

faciliteiten, lesroosters, programma's en openingstijden. Dit zal minimaal 2 weken van tevoren 

aangekondigd worden. 

 

17. Elk lid wordt geacht zich bewust te zijn van het feit dat zijn / haar persoonsgegevens in de 

administratie van Fysio & Fitness Middenmeer zullen worden opgenomen. Fysio & Fitness 

Middenmeer verplicht evenwel om deze gegevens niet aan derden te openbaren, behoudens 

het geval van een op haar rustende wettelijke plicht. 

 

18. Een 10-rittenkaart is maximaal één jaar geldig. Na een jaar zal de 10-rittenkaart vervallen en 

zal er een nieuwe 10-rittenkaart aangeschaft moeten worden. 

 

19. Een 3-rittenkaart is geldig tot maximaal 6 maanden na uitgave. Na deze 6 maanden zal de  

3-rittenkaart vervallen en zal er een nieuwe 3-rittenkaart aangeschaft moeten worden. 

 

 

 

 

Datum:……………………………………….. 

 

Handtekening: ………………………………. 


