BOVENBUREN 104 B
9675 HH WINSCHOTEN

BIJZONDERE BEPALINGEN SPORTCENTRUM NICO JAGER
behorende bij de Algemene Leveringsvoorwaarden van FIT!vak d.d. 01-01-2018
Artikel 1
Deze bijzondere bepalingen van Sportcentrum Nico Jager zijn een aanvulling op de Algemene Leveringsvoorwaarden van
FIT!vak d.d. 01-01-2018 en vormen samen de Algemene Voorwaarden van Sportcentrum Nico Jager.
Artikel 2
De persoonsgegevens zijn vertrouwelijk en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Wel geeft het lid toestemming voor
het gebruik van foto’s en dergelijke ten behoeve van PR- activiteiten.
Artikel 3
Het lidmaatschap geldt voor de minimaal overeengekomen periode en wordt daarna telkens stilzwijgend met één
contributieperiode van een maand verlengd. De overeengekomen lidmaatschapsduur start op de eerste van de volgende
contributieperiode na inschrijving. Voor de tijd tussen de datum van inschrijving en de eerstvolgende contributieperiode is een
deelbetaling verschuldigd. Dit bedrag dient samen met het inschrijfgeld contant of met de pin te worden voldaan bij
inschrijving. Het lidmaatschap is persoonsgebonden. Bij het bereiken van een opvolgende leeftijdscategorie wordt het
abonnement automatisch opgeschaald naar het bijbehorende tarief.
Artikel 4
De contributie moet bij vooruitbetaling worden voldaan middels een machtiging voor automatische incasso, waarmee
Sportcentrum Nico Jager wordt gemachtigd om voor de eerste van iedere maand de contributie te innen.
Artikel 5
Indien Sportcentrum Nico Jager genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven van een incassobureau dan komen alle
(buiten)gerechtelijke kosten van het incassobureau voor rekening van het lid en zijn gelijk aan de maximale incassokosten
overeenkomstig het “Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten”. Bovendien wordt alsdan aanspraak gemaakt op de
contractuele en/of wettelijke rente vanaf de datum dat het lid in verzuim is.
Artikel 6
Bij inschrijving ontvangt het lid een tag waarmee hij/zij bij binnenkomst van Sportcentrum Nico Jager dient te registreren bij
de receptie. Bij verlies of beschadiging van de pas moet het lid een nieuwe tag laten aanmaken. De kosten hiervan bedragen €
4,95. Bij beëindiging van het abonnement moet de tag worden ingeleverd. Bij niet nakomen van deze afspraak wordt
eveneens € 4,95 in rekening gebracht.
Artikel 7
Wijziging van het EXCLUSIVE abonnement kan per de eerste van iedere maand door een wijzigingsformulier in te vullen bij de
balie. Bij beëindiging van dit abonnement moet de EXCLUSIVE ledencard worden ingeleverd. Bij niet nakomen van deze
afspraak wordt € 3,50 in rekening gebracht.
Artikel 8
Sportcentrum Nico Jager behoudt zich het recht voor per 1 januari van ieder jaar de tarieven te verhogen.
Artikel 9
Tussentijdse opzegging door het lid is mogelijk indien het lid een ander woonadres krijgt dat buiten een straal van vijfentwintig
kilometer van Sportcentrum Nico Jager ligt. Het lid dient dit aan te tonen door een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis
Administratie te overhandigen waarbij een opzegtermijn van 1 maand wordt gehanteerd.
Artikel 10
In verband met de hygiëne dient het lid tijdens de trainingen een handdoek te gebruiken. Het gebruik van schoeisel dat ook
buiten gebruikt wordt is niet toegestaan. Bij overmatige transpiratie is het dragen van extra droge kleding verplicht. Het
nuttigen van etenswaren is alleen toegestaan in het sportcafé.
Artikel 11
Bij een FAMILY FIT abonnement dragen de kinderen de achternaam van één van de ouders en kunnen dit door legitimatie
aantonen en zijn thuiswonend.
Artikel 12
De fitnesszaal is toegankelijk voor sporters vanaf 12 jaar. Voor 12- en 13 jarigen is een intake verplicht in het bijzijn van een
ouder/verzorger.
Artikel 13
Tijdens de zomervakantie en tussen Kerst en Nieuwjaar past Sportcentrum Nico Jager haar openingstijden en lesrooster aan.
Artikel 14
Voor zaken waarin de Algemene voorwaarden van Sportcentrum Nico Jager niet voorzien beslist de directie.
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