Huishoudelijk Reglement Sportcenter Allround B.V.

ARTIKEL 1: PERSOONSGEGEVENS
a. U dient bij aanvang van iedere training uw
lidmaatschappas te tonen.
b. Bij verlies of diefstal van uw pas bent u verplicht
een nieuwe pas aan te schaffen.
De kosten van een nieuwe pas bedraagt € 5,-.
c. De persoonsgegevens van de leden zijn strikt
vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor
administratieve doeleinden van Sportcenter
Allround gebruikt. Deze gegevens worden nooit
voor commerciële doeleinden aan derden ter
beschikking gesteld. Onze Privacy Verklaring is
van toepassing.
d. Bij inschrijving zal via de webcam een foto worden
gemaakt voor persoonsherkenning.
ARTIKEL 2: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING
a. De overeenkomst gaat in op de dag van de
startdatum. Bij de automatische incasso
abonnementen met maandelijkse afschrijving wordt
de ingangsdatum van het contract dag 1 van de
nieuwe maand. Over de tussenliggende dagen
tussen de startdatum en dag 1 van de nieuwe
maand is aanvullend lidmaatschapsgeld
verschuldigd, te berekenen naar rato van het
aantal extra dagen.
b. De overeenkomst wordt aangegaan voor de
contractsperiode zoals aangekruist op het
inschrijfformulier of het mutatieformulier.
c. Het lidmaatschap wordt vooraf, maandelijks, dan
wel desgewenst voor de gehele contractduur
betaald.
d. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd als
de overeengekomen lidmaatschapsperiode
verstreken is. Na het verstrijken van de
afgesproken periode wordt het lidmaatschap
maandelijks opzegbaar met inachtneming van een
opzegtermijn van 1 kalendermaand.
ARTIKEL 3: BEEINDIGEN LIDMAATSCHAP
a. Het lidmaatschap is te beëindigen na de
aangegane contractperiode.
b. De opzegtermijn bedraagt 1 kalendermaand, na
afloop van de aangegane contractperiode.
c. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk (per e-mail of
brief) of aan de balie gebeuren. Indien u niet
opzegt, blijft u verplicht tot betaling van het
verschuldigde lidmaatschapsgeld.
d. Sportcenter Allround biedt haar leden een 30
dagen tevredenheid garantie. Dit houdt in dat in de
eerste 30 dagen het lidmaatschap kan worden
beëindigd. De tevredenheid garantie is alleen
geldig in de eerste 30 dagen en kan slechts
eenmalig worden aangeboden. De tevredenheid
garantie geldt niet voor de scholieren/studenten
abonnementen.
e. Tussentijdse opzegging door de deelnemer is
mogelijk indien:
- de deelnemer een ander woonadres krijgt en
het, als gevolg van de toegenomen reistijd,
voor de deelnemer niet meer mogelijk is om

onder redelijke voorwaarden gebruik te maken
van de fitnessactiviteiten.
- het voor de deelnemer als gevolg van een
aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is
geworden om gedurende de rest van de
abonnementsperiode gebruik te maken van de
fitnessactiviteiten.
Deze opzegging dient te geschieden met
inachtneming van de opzegtermijn van 1
kalendermaand.
e. Telefonische of mondelinge opzeggingen worden
niet in behandeling genomen.
ARTIKEL 4: TIJDELIJKE BEVRIEZING VAN HET
LIDMAATSCHAP
a. In geval van zwangerschap, een langdurige
blessure of letstel kan met schriftelijke
toestemming van Sportcenter Allround het
lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6
maanden, worden bevroren en wordt de
contractperiode aansluitend verlengd met deze
periode (en daarmee de betaalverplichting). Het
abonnement zal uiterlijk na 6 maanden weer
automatisch worden geactiveerd. De tijdelijke
bevriezing geldt niet bij bijv. studie, werk en
vakantie en is alleen mogelijk na het overleggen
van een doktersverklaring of ander deugdelijk
bewijs.
b. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht
geschieden.
ARTIKEL 5: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
a. De directie van Sportcenter Allround is niet
aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van
persoonlijke eigendommen in het sportcentrum.
b. U dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen
van sport risico’s met zich meebrengt. Deelname
geschiedt geheel op eigen risico.
ARTIKEL 6: HUISREGELS
a. In de sportruimtes dient u te allen tijde in correcte
sportkleding gekleed te zijn. Het dragen van
schone sportschoenen en het gebruik van een
handdoek is verplicht. Het dragen van slippers
tijdens het sporten is NIET toegestaan.
Fietsschoenen waarbij het SPD-systeem NIET
verzonken is mag u uitsluitend en alleen dragen in
de spinningzaal.
b. Het is niet toegestaan om drugs of rookartikelen te
gebruiken binnen Sportcenter Allround. Gebruik
van dergelijke middelen zal leiden tot het
onmiddellijk beëindigen van het abonnement,
zonder dat u enig recht heeft op restitutie van
reeds betaalde abonnementsgelden. Alcohol is
alleen toegestaan in de horecaruimte.
c. U dient zich te houden aan de door Sportcenter
Allround gegeven instructies en vastgestelde
reglementen ten aanzien van o.a. kleding,
noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding
van deze instructies en/of reglementen is
Sportcenter Allround gerechtigd u de toegang tot
het sportcentrum te ontzeggen en het abonnement
per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden
tot vermindering van de abonnementskosten of
teruggave.

Alle gevallen en/of situaties, waarin bovenstaand reglement niet voorziet,
worden uitsluitend door de directie van Sportcenter Allround beoordeeld en beslist.

