Huisregels Fysio Topfit

1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
2. Ieder lid dient zich fatsoenlijk, respectvol en sportief te gedragen jegens alle andere leden en de medewerkers
van Fysio Topfit.
3. Wilt u uw abonnement beëindigen, stuur dan een aangetekende brief, voor de eerste van de volgende maand,
naar:
Fysio Topfit
T.a.v. Ralph van der Winden
Zijde 29C
2771 EJ Boskoop
o.v.v. Beëindiging Fitness abonnement
of
Stuur een e-mail naar info@fysiotopfit.nl met als onderwerp Beëindiging Fitness abonnement.
4. U hebt een opzegtermijn van een (1) maand, welke ingaat op de eerste dag van de aansluitende maand waarin u
uw opzegging hebt verstuurd of overhandigd.
5. Training gemist? Geen probleem. U kunt de gemiste trainingen te allen tijde inhalen.
6. Fysio Topfit en al haar medewerkers en/of partners, kan of kunnen nimmer en onder geen beding,
verantwoordelijk gehouden worden voor blessures, ongelukken of ander lichamelijk ongemak, welke voor, tijdens
en na gebruik van de apparatuur/ training aan de Zijde 29 B/C optreden of zijn opgetreden.
7. Het betreden van de fitnessvloer en het volgen van de lessen/ trainingen geschiedt op eigen risico.
8. U bent zelf verantwoordelijk voor uw persoonlijke eigendommen. Fysio Topfit en/of haar medewerkers en
partners kan of kunnen onder geen beding verantwoordelijk gehouden worden voor verlies, diefstal of andere
vormen van vermissing van uw eigendommen.
9. Fysio Topfit houdt zich het recht voor een les/ training af te zeggen of te verplaatsen. U behoudt het recht deze
training op een ander tijdstip in te halen.
10. Neem om hygiënische redenen altijd een handdoek mee als u komt trainen. Indien u een handdoek bent
vergeten, krijgt u er van ons een in bruikleen.
11. Iedereen dient de fitnesstoestellen na gebruik schoon achter te laten.
12. U dient zicht te houden aan de instructies van het personeel van Fysio Topfit. Als u niet weet hoe een toestel
werkt, vraag het onze instructeurs.
13. Een warming-up en een cooling- down zijn verplichte (fitness) onderdelen.
14. Fysio Topfit behoudt zich het recht voor u de toegang tot de fitnesszaal te weigeren.
15. Tijdens uw les/ training krijgt u een chipkaart in bruikleen waarop uw persoonlijke gegevens staan evenals uw
prestaties/vorderingen van voorgaande trainingen. Verlies of diefstal van deze chipkaart is voor uw eigen risico.
Er zal eenmalig € 25,- bij u in rekening gebracht worden ter compensatie voor een nieuwe chipkaart.
16. De chipkaart die u van Fysio Topfit in bruikleen krijgt tijdens uw les/ training, moet te allen tijde na de les weer
worden ingeleverd.
17. U kunt uw abonnement tijdelijk stopzetten indien u ziek bent, geopereerd moet worden of een blessure hebt.
Indien u met vakantie gaat kunt u uw abonnement maximaal 2 weken stopzetten.
18. Fysio Topfit behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten eenzijdig te wijzigen.
19. De openingstijden worden door Fysio Topfit vastgesteld. Wijzigingen worden tijdig aangegeven in de sportzaal
en/of per e-mail. Het rooster is ook te vinden op www.fysiotopfit.nl
20. In de sportruimte dient u te allen tijde correct gekleed te gaan. Het gebruik van schone schoenen (geen zwarte
zolen en geen buitenschoenen) en een handdoek zijn verplicht.
21. Het is verboden om drugs, tabak, alcohol of anders stimulerende middelen in het gebouw te gebruiken.
22. U geeft toestemming aan Fysio Topfit om fotografische en/of andere soorten opnamen te gebruiken voor
redactionele of promotionele doeleinden.
23. In geval van geschillen waar onderling niet uit te komen is, neemt de directie van Fysio Topfit een eindbeslissing.
Deze is bindend.
24. Deze Algemene Voorwaarden en Reglement maakt onderdeel uit van onze Algemene Voorwaarden voor
Levering aan Consumenten en Bedrijven/ Instellingen zoals u die kunt vinden en downloaden op onze website
www.fysiotopfit.nl.
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