Algemene voorwaarden:
1) de overeenkomst gaat in op de dag van inschrijving. Indien de ingangsdatum van de contributie op een latere datum is gelegen dan de
aanvangsdatum van de overeenkomst, wordt de duur van de overeenkomst automatisch verlengd met de contributievrije periode.
2) De contributie is een bijdrage met een vaste termijn behorende bij de vorm van lidmaatschap vermeld op het lidmaatschapsformulier. De
contributie van het lidmaatschap dient van tevoren, jaarlijks, per kwartaal of maandelijks via automatische incasso te worden betaald.
3) Het lidmaatschap wordt automatisch, stilzwijgend, verlengd met de overeengekomen lidmaatschapsperiode (3, 6 of 12 maanden). Na een
stilzwijgende verlenging is het lidmaatschap maandelijks opzegbaar met inachtneming van de opzegtermijn zoals genoemd in lid 10.
4) Wanneer een groepsles door ziekte van een instructeur vervalt en er geen sprake is van langdurige ziekte, kan er geen aansprak worden
gemaakt op restitutie. Dit geldt ook voor lessen die door feestdagen komen te vervallen.
Lidmaatschapsbepalingen.
5) elk nieuw lid ontvangt na ondertekening van het lidmaatschapsformulier een lidmaatschapspas (€ 10,00 borg) waarmee toegang tot het
pand verkregen wordt. Het clubmanagement is bevoegd bij wanbetaling en/of ontoelaatbaar gedrag naar haar oordeel, de
lidmaatschapspas in te trekken en/of te blokkeren en het desbetreffende lid de toegang tot het pand te ontzeggen. De lidmaatschapspas
blijft te allen tijde eigendom van Healthclub More2bfit.
6) De toegangspas is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan de pas aan derden ter beschikking te stellen. Bij constatering zal de pas
geblokkeerd worden. Opnieuw activeren van de pas kost € 10,00. Bij verlies, beschadiging of diefstal van de pas, dient de deelnemer
tegen betaling een nieuwe pas aan te schaffen bij de receptie. Zonder de lidmaatschapspas heeft een lid geen toegang tot Healthclub
More2bfit.
7) Healthclub More2bfit behoudt zich het recht voor om tarieven, lidmaatschappen, openingstijden, faciliteiten, algemene voorwaarden en
huisregels te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen, voor- of achteraf, geen rechten worden ontleend.
8) Leden dienen zich te confirmeren aan de huisregels van Healthclub More2bfit. Deze zijn te vinden aan de infobalie in de fitnesszaal.
De blessurestop.
9) indien leden a.g.v gezondheidsredenen niet in staat zijn te bewegen kunnen zij hun lidmaatschap tijdelijk stopzetten, totdat verbetering in
hun gezondheid het beoefenen van sport weer toelaat. Om gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheid dient het lid een
doktersverklaring te overhandigen waaruit blijkt dat de arts het beoefenen van fitness/beweging om gezondheidsredenen afraadt. In dit
geval wordt de duur van het lidmaatschap automatisch verlengd met de duur van de blessurestop.
10) Aan het begin van de blessurestop wordt een eindtermijn voor de blessurestop afgesproken. Na het verstrijken van deze eindtermijn zal
het lidmaatschap automatisch geactiveerd worden en verlengd worden met de duur van de blessurestop. Alleen op vertoon van een
nieuwe doktersverklaring kan verlenging van de blessurestop plaatsvinden. Healthclub More2bfit behoudt het recht een blessurestop te
beëindigen en het reguliere lidmaatschap weer te activeren.
11) Het lidmaatschap kan niet worden gepauzeerd in verband met stages, vakanties of andere situaties.
Opzegging en overdracht.
12) de opzegtermijn van onze lidmaatschappen (na een stilzwijgende verlenging) bedraagt 1 kalendermaand. Een opzegging wordt alleen in
behandeling genomen als deze schriftelijk kenbaar gemaakt is via mail (info@more2bfit.nl).
13) Lidmaatschappen zijn opzegbaar na de eerste contractperiode (na de eerste 3, 6 of 12 maanden).
14) Het lidmaatschap vervalt bij opzegging. Bij herinschrijving na 2 maanden dienen opnieuw inschrijfkosten/administratiekosten betaald te
worden, conform de dan geldende voorwaarden. Bij opzegging van het lidmaatschap dient de ledenpas ingeleverd te worden. Alleen bij
inlevering van de ledenpas wordt de borg geretourneerd.
15) Het lidmaatschap is niet overdraagbaar aan derden.
Aansprakelijkheid.
16) de deelnemer dient te beschikken over een goede gezondheid en dient zich in geval van twijfel omtrent zijn/haar gezondheidstoestand
voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met Healthclub More2bfit medisch te laten keuren. Ieder lid draagt zelf de
verantwoordelijkheid voor zijn/haar fysieke gesteldheid en dient de trainingsaanwijzingen van Healthclub More2bfit medewerkers op te
volgen. Healthclub More2bfit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door blessures of letsel ontstaan door het
gebruik van onze faciliteiten. Indien een lid niet bekend is met bepaalde apparatuur of faciliteiten dient hij/zij dit zelf kenbaar te maken.
17) Het gebruik van een kluisje (zwembad) is voor eigen risico. Healthclub More2bfit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor goederen die uit
een kluisje ontvreemd zijn noch voor beschadigingen. Om hygiënische redenen is het niet toegestaan goederen in een kluisje achter te
laten.
18) Healthclub More2bfit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door verlies of diefstal van kleding, waardevolle
spullen, voertuigen of andere eigendommen aanwezig binnen of buiten Healthclub More2bfit.
Algemene bepalingen.
19) Het is mogelijk dat het lid telefonisch, per e-mail of anderszins wordt benaderd zodat Healthclub More2bfit de mogelijkheid heeft leden
gemotiveerd en betrokken te kunnen blijven houden.
20) Alle eventuele kosten, waaronder incasso, deurwaarder-, advocaatkosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke door
Healthclub More2bfit worden gemaakt teneinde nakoming van verplichtingen van de deelnemer te bewerkstelligen zijn ten laste van de
deelnemer.
21) Indien de deelnemer de uit deze overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt is hij/zij in verzuim en is
Healthclub More2bfit bevoegd om zonder nadere in gebrekestelling, over te gaan tot invordering van het verschuldigde bedrag,
vermeerderd met de wettelijke rente. Bij het niet tijdig betalen worden de administratiekosten doorberekend. Buitengerechtelijke kosten
belopen minimaal 20% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 39 euro, waaromtrent geen bewijs behoeft te worden
aangevoerd; zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop invordering in handen van onze advocaat of deurwaarder is, ongeacht
deelnemer daarvan op de hoogte is gesteld.
22) Voor zover in deze overeenkomst niet anders is bepaald zijn de algemene voorwaarden van Vakantiepark Leukermeer van toepassing.
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